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EUROSTAT Database Databáza Štatistického úradu Európskych spoločenstiev 

EVTA  Európska asociácia odborného vzdelávania a prípravy 

GDPR  General Data Protection Regulation 

HDP  Hrubý domáci produkt 

HISCO  Aplikácia Help ISCO 

HT  Hlavná trieda 

ICLS   Medzinárodná konferencia štatistikov práce 

IKT  informačné a komunikačné technológie 

ILO  Medzinárodná organizácia práce 

ILOSTAT  Databáza Medzinárodnej organizácie práce 

IS  Informačný systém 

IS NSP  Informačný systém Národnej sústavy povolaní 

IS NSP III  Informačný systém Národnej sústavy povolaní III (tretia etapa) 

IS NSP/SRI  Informačný systém Národnej sústavy povolaní - Sektorovo riadených inovácií 

ISCED  Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania 

ISCO-08  Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní  

ISCP  Informačný systém o cene práce 

ISTP  Internetový sprievodca trhom práce 

KK  Kľúčové kompetencie 

KLASIF  Špecializovaná aplikácia na tvorbu a revíziu klasifikácie zamestnaní 
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KOV  Klasifikácia odborov vzdelania 

KOZ SR  Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 

KZAM  Štatistická klasifikácia zamestnaní 

MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

ME   Medián 

MF SR  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MOP  Medzinárodná organizácia práce 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVC  Model-View Controller 

MySQL  Databázový systém MySQL 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NACE  Európska klasifikácia ekonomických činností 

NKR   Národný kvalifikačný rámec 

NOC                           Národné osvetové centrum  

NP NSP      Národný projekt Národná sústava povolaní 

NP SRI Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce 

v Slovenskej republike 

NSK  Národná sústava kvalifikácií 

NSP  Národná sústava povolaní 

NSP I  Národná sústava povolaní I (prvá etapa) 

NSZ SR  Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky 
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NŠZ  Národný štandard zamestnania 

NUTS  Štatistická územná jednotka 

OECD  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OECD.Stat  Databáza Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OSN  Organizácia spojených národov 

OV  Odborné vedomosti 

OZ   Odborné zručnosti 

PDF Skratka anglického názvu Portable Document Format – Prenosný formát 

dokumentov je súborový formát vyvinutý firmou Adobe na ukladanie 

dokumentov nezávisle na softvéri aj hardvéri, na ktorom boli vytvorené. Súbor 

typu PDF môže obsahovať text aj obrázky, pričom tento formát zaisťuje, že sa 

ľubovoľný dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako. 

PEST  Analýza politických, ekonomických, sociálnych a technických vplyvov 

PHP  Programovací – skriptovací jazyk PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 

PIRLS  Medzinárodná štúdia čitateľskej gramotnosti  

PISA Program pre medzinárodné hodnotenie študentov v matematickej, čitateľskej 

a prírodovednej gramotnosti 

RAM  Pamäť s priamym prístupom (z angl. Random Access Memory) 

RÚZ  Republiková únia zamestnávateľov 

RV   Riadiaci výbor  

RV NSP  Riadiaci výbor Národnej sústavy povolaní 

SEO  Search engine optimization 

SIAL  Medzinárodný výskum funkčnej gramotnosti dospelých 

SK ISCO-08  Národná štatistická klasifikácia zamestnaní 

SK NACE Rev. 2  Národná štatistická klasifikácia ekonomických činností 

SKKR   Slovenský kvalifikačný rámec 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1t_souboru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
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SR  Slovenská republika 

SRI  Národný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce“ 

SRN  Spolková republika Nemecko 

SSD  Mechanika s nepohyblivým médiom (z ang. solid state drive)  

STATdat  Databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky 

STEM  Veda, technológie, strojárstvo, matematika 

SWOT Silné stránky (Strenghts), Slabé stránky (Weaknesses), Príležitosti 

(Opportunities), Ohrozenia (Threats) 

SZČO  Samostatne zárobkovo činná osoba 

ŠIOV  Štátny inštitút odborného vzdelania 

ŠKOV  Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 

ŠÚ SR  Štatistický úrad SR 

TWIG   Šablónovací systém 

UIS  Inštitút pre štatistiku UNESCO 

UoZ  Uchádzač o zamestnanie 

Úrad PSVR  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚV SR  Úrad vlády Slovenskej republiky 

VRIO Analýza hodnôt (value), vzácnosti (rareness), napodobiteľnosti (Imitability) 

a organizácie (Organization) 

VS  Všeobecné spôsobilosti 

VÚC  Vyšší územný celok 

WEF  Svetové ekonomické fórum 

WISE  Work Integration Social Enterprises 

ZMOS  Združenie miest a obcí Slovenska 

ZoZ  Záujemca o zamestnanie 
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1. ÚVOD 

Realizačný tím SRI predkladá Priebežnú správu č. II, ktorá zaznamenáva aktivity odborných tímov 

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

za obdobie  od 22. júna 2019 do 17. júla 2019. V rámci zloženia odborných tímov SRI mali už stabilné 

zloženie Riadiaci výbor SRI, Aliancia sektorových rád a inštitucionálnym a personálnym auditom prešlo 

všetkých 24 sektorových rád. Tieto aktivity sa realizovali v plnej súčinnosti so sociálnymi partnermi, 

garantmi a predsedami sektorových rád. 

Sociálni partneri (AZZZ SR, RÚZ, APZ, KOZ SR, ZMOS) si uvedomujú celospoločenský význam aktivít 

v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej 

republike. Z tohto dôvodu aktívne podporujú činnosť sektorových rád, zapájajú sa osobne do všetkých 

aktivít a najmä začínajú participovať na tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

v jednotlivých sektoroch. Považujú za nevyhnutné určiť inovačné a vývojové trendy v jednotlivých 

odvetviach s jasným určením dopadov na ľudské zdroje tak, aby bolo možné na národnej úrovni 

vytvoriť stratégiu práca 4.0, ktorá podporí strategické zámery v oblasti prípravy ľudského kapitálu na 

nové moderné podmienky na trhu práce. Účasť všetkých sociálnych partnerov na realizácii národného 

projektu je zárukou celospoločenského konsenzu v rámci monitorovania súčasných a budúcich potrieb 

pracovnej sily a prenosu týchto potrieb do systému celoživotného vzdelávania. V týchto aktivitách 

považujú všetci sociálni partneri za nevyhnutné podporovať partnerstvo s vládou SR a byť nápomocní 

MPSVR SR pri navrhovaní systémových zmien v rámci zabezpečovania konkurencie schopnej pracovnej 

sily v európskom priestore. 

Prioritnou úlohou Realizačného tímu SRI bolo pripraviť všetky podmienky k začatiu činnosti 

sektorových rád a zrealizovať prvé rokovania tých sektorových rád, kde bol ukončený inštitucionálny 

a personálny audit. V tejto realizačnej etape sa celkovo uskutočnilo 9 rokovaní sektorových rád. Tieto 

rokovania priniesli podnetné námety, ktoré realizačný tím priebežne zapracovával do metodických 

dokumentov, ktoré súvisia najmä s tvorbou sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. V tejto 

oblasti bol spracovaný metodický manuál, ktorý je nevyhnutný pre priebežné vypracovávanie 

jednotlivých častí sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Diskusie členov sektorových rád 

a aktívny záujem o prezentované témy naznačuje pripravenosť expertov identifikovať kľúčové 

inovačné trendy trhu práce v horizonte 2030, na druhej strane však žiadajú záväznosť strategických 

dokumentov a iniciatívu zodpovedných rezortov, územnej samosprávy a ďalších subjektov pri napĺňaní 

vytýčených strategických cieľov. 
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Mimoriadny dôraz sa kládol na spoľahlivosť a funkčnosť nového informačného systému, ktorý poskytol 

technické zázemie pre všetkých zapojených expertov k začatiu činnosti v rámci projektu SRI. Pred 

rokovaniami sektorových rád boli rozposlané registračné e-maily, na základe ktorých prebehla riadna 

registrácia expertov do rozhrania privátnej zóny informačného systému. V nej mali už experti 

vytvorený priestor pre evidenciu svojej činnosti. Kľúčovú úlohu zohrala aj aktualizácia verejnej zóny 

informačného systému dostupného na doméne www.sustavapovolani.sk. Aktualizovali sa informácie 

o národnom projekte, o zložení sektorových rád, ďalších odborných tímoch a o jednotlivých sektoroch 

národného hospodárstva. V rámci prípravy na redizajn stránky bolo uvedené nové logo v novej 

farebnej formácii. 

V záujme napredovania v oblasti tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní garantovaných 

jednotlivými sektorovými radami sa začal definovať rozsah zmien kompetenčného modelu 

a funkcionalít pre informačný systém. Prvou etapou týchto prác bolo v rámci rokovaní sektorových rád 

prehodnotiť zoznam garantovaných zamestnaní, názvoslovie a navrhnúť zmeny, na ktoré nadviažu 

obsahové zmeny jednotlivých štandardov. 

Realizačný tím v sledovanom období začal práce na nastavení metodiky revízie Štatistickej klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO-08, v ktorom jednoznačne vymedzil základné východiská a ciele revízie, úlohy 

a kompetencie stakeholderov, zainteresovanosť používateľov, využívané informačné zdroje, metódy 

verifikácie, charakter pilotného overovania a predpoklady úspešnej implementácie revidovanej 

klasifikácie.   

Záverečná časť správy sa zameriava na doplnenie obsahu zahraničného monitoringu systémov 

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

uvádzajú výsledky zahraničných pracovných ciest zameraných na získanie nových poznatkov 

a skúsenosti, ktoré budú implementované do národného riešenia. 

 

 

http://www.sustavapovolani.sk/
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2. 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 

2.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do 

systému celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na 

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva SR    

2.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer 

Medzi právne dokumenty,  ktoré významnou mierou a predpokladom dlhodobého účinku ovplyvňujú 

dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja medzinárodného spoločenstva patrí Agenda 2030 pre 

udržateľný rozvoj1. Agenda 2030 je výzvou pre členské štáty Organizácie spojených národov (ďalej len 

„OSN“), aby spoločne a koordinovane pristupovali ku globálnym výzvam súčasného obdobia, či už 

k otázkam zmeny klímy, chudoby alebo riešenia ekonomických a sociálnych rozdielov. 

Ciele Agendy 2030 sa prelínajú s cieľmi NP SRI v súvislosti s potrebou zabezpečenia kvalitného  

vzdelania a príležitostí celoživotného vzdelávania pre všetkých, s podporou udržateľného 

ekonomického rastu, produktívnej zamestnanosti a riadnej práce pre všetkých, vybudovaním 

infraštruktúry, udržateľnej industrializácie a posilňovaním inovačných trendov. V súvislosti s tým je 

Agenda 2030 dokumentom, ktorý sa v súvislosti s nevyhnutnosťou napĺňania jeho 17 cieľov zaraďuje  

medzi kľúčové akty v procese prenosu požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania 

na základe implementácie inovačných prvkov v odvetviach hospodárstva SR. Z tohto zorného uhla 

majú Agendu 2030 riešitelia NP SRI v trvalej pozornosti pri realizácii aktivít národného projektu.  

                                                           
1 ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Agenda 2030. [online]. 2019. 
[cit. 2019-07-13]. Dostupné na internete: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-

2030/index.html 
 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html
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Vlády členských štátov si plne uvedomujú osobitný význam a postavenie  mladých ľudí vstupujúcich na 

trh práce, ktorý je plný zmien a globálnych výziev. Ide tak o problémy súvisiace so zmenou klímy, 

technologickými zmenami, demografiou, ale aj ďalšími vplyvmi na pracovné miesta, zručnosti, čo môže 

v mladých vyvolať neistotu z budúcnosti. Na druhej strane mladá generácia bezpochyby obohacuje 

ambície EÚ, veď dosahuje  historicky najvyššie vzdelanie  a mimoriadne zručnosti preukazuje v oblasti 

informačných a komunikačných technológií. Potreba aktívnej účasti mladých na riešení výziev 

a zabezpečenie ich rovnakého prístupu k príležitostiam si vyžiadali vytvorenie mimoriadne 

významného strategického dokumentu. Dňa 18. 12. 2018 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie 

publikované Uznesenie Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na 

zasadnutí Rady o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: Stratégia Európskej únie pre 

mládež na roky 2019-2027.2 

Horeuvedený dokument je zameraný na existujúce a budúce výzvy, pred ktorými stoja mladí ľudia 

v celej Európe, na ciele, zásady, priority a opatrenia v oblasti politiky mládeže. Stanovenie cieľov 

v oblasti mládeže poskytuje víziu pre Európu. Vízia je formulovaná do 11 cieľov odrážajúcich názory 

zástupcov mladých  z celej Európy, ktoré ústretovo privítali ministri zúčastnení v diskusii o smerovaní  

v zoskupení Rady EÚ pre mládež.  

V súvislosti s národným projektom SRI majú osobitný význam z horeuvedených cieľov najmä 

nasledovné: 

Kvalitné zamestnanie pre všetkých 

Celkový zámer: Zaručiť dostupný trh práce, na ktorom budú príležitosti vedúce ku kvalitným 

pracovným miestam pre všetkých mladých ľudí. 

 

Kvalitné vzdelávanie  

                                                           
2 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE. Uznesenie Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: stratégia Európskej únie  pre mládež 

na roky 2019 – 2027, [online]. 2018. [cit. 2019-07-14]. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:TOC 
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Celkový zámer: Integrovať a zdokonaľovať rôzne formy vzdelávania, ktoré mladých ľudí pripravia na 

výzvy neustále sa meniaceho života v 21. storočí. 

Rada EÚ v nadväznosti na Stratégiu pre mládež na roky 2019 – 2027 prijala 22. 5. 2019 Závery Rady 

o mladých ľuďoch a budúcnosti práce3. Pojem „budúcnosť práce“ je opisom vývoja pracovných miest 

v strednodobom až dlhodobom horizonte ovplyvnený viacerými trendmi, najmä: 

▪ demografickými zmenami tak, že index rastu ekonomickej závislosti poproduktívnej zložky 

obyvateľstva bude vyžadovať zvyšovanie produktivity mladých vstupujúcich na trh práce 

s cieľom kompenzovať odchod skúsených pracovných síl do dôchodku a zvyšovať sociálne 

výdavky v súvislosti s vyšším počtom staršieho obyvateľstva, 

▪ pokrokom v oblasti technológií a inovácie, výskumu a vývoja, ktorý by mal viesť 

k intenzívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií a zastaraniu niektorých pracovných miest, 

kým v iných oblastiach je možný vznik nových zamestnaní; táto transformácia môže priniesť 

prospech pre všetkých mladých, ak budú mať prístup ku kvalitnému formálnemu 

a neformálnemu vzdelávaniu, ktorým si zlepšia svoje zručnosti, 

▪ dopytom na trhu práce po lepších zručnostiach; mladí ľudia vstupujúci na trh práce potrebujú 

vyššiu úroveň vzdelávania a odbornej prípravy, aby získali kľúčové kompetencie pre celoživotné 

vzdelávanie a osobitné digitálne, odborné a osobné zručnosti, 

▪ potrebou riešiť zmenu klímy v súvislosti s prechodom na nízko uhlíkové hospodárstvo, ktoré 

môže vyvolať zvýšenie dopytu po zručnostiach v sektore energia z obnoviteľných zdrojov, 

udržateľná výstavba alebo poľnohospodárstvo, 

▪ nárastom globálnych reťazcov, v prípade ktorých sú výroba a služby rozmiestnené na rôznych 

kontinentoch, s čím súvisí vznik nových foriem zamestnania, ktoré sa zavádzajú v hospodárstve 

založenom na platformách, čo narúša tradičné vzťahy medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom, hrozí neistota príjmu, nedostatočná sociálna ochrana, neisté pracovné 

podmienky a pod. 

Pre budúce pracovné prostredie je nevyhnutné podporovať nadobúdanie zručností, ktoré rozvíjajú 

efektívne využívanie a chápanie technológií. Ide o zručnosti zamerané nielen na zvládanie nových 

technológií, ale aj na pochopenie, ako môžu pomôcť ovplyvňovať spoločnosť.  Na efektívne využívanie 

                                                           
3 RADA EÚ. Závery Rady o mladých ľuďoch a budúcnosti práce.[online]. 2019. [cit. 2019-07-14]. 
Dostupné na internete: https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-
releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/ 

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/
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zmeny charakteru práce je potrebné disponovať aj kľúčovými kompetenciami vrátane mäkkých 

zručností  súvisiacich s riešením problémov, komunikáciou, kritickým myslením, kreatívnym myslením, 

seba reprezentáciou, vyjednávaním a pod.  

V záveroch Rada EÚ zdôrazňuje potrebu podpory rovnakého prístupu mladých ľudí ku kvalitným 

pracovným miestam a prijatia opatrení proti všetkým formám stereotypizácie ovplyvňujúcim  

pracovné ambície detí, obmedzujúcim prístup k určitým pracovným miestam a umožňujúcim 

pretrvávanie diskriminácie a nerovnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na trhu práce. 

Z týchto princípov vychádzajú aj Závery Rady o mladých tvorivých generáciách4 uverejnené v Úradnom 

vestníku Európskej únie dňa 5.6.2019. Závery vychádzajú z novej európskej stratégie pre kultúru, ktorú 

Európska komisia prijala v máji 2018 a v ktorej zdôrazňuje význam kultúry a tvorivosti pre spoločnosť 

a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Cieľom je riešenie piatich priorít, a to:  

▪ podpora lepšieho prístupu  ku kultúre a účasti detí a mladých ľudí na kultúre, 

▪ posilnenie medzisektorovej spolupráce so zameraním na synergie medzi kultúrou 

a vzdelávaním, 

▪ uľahčenie podnikania mladých ľudí v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, 

▪ podpora vzniku nových talentov, 

▪ podpora digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti.  

V dokumente Rada Európskej únie adresuje konkrétne výzvy na riešenie horeuvedených priorít  

členským štátom EÚ a Európskej komisii. Okrem iného zdôrazňuje potrebu strategickejšieho prístupu 

k účasti detí a mladých ľudí na kultúre s cieľom podporiť ich tvorivosť a kritické myslenie a pomôcť im 

rozvíjať zručnosti, ktoré sú dôležité pre ich blahobyt, vzdelávanie, pocit spolupatričnosti, aktívne 

občianstvo, sociálne začlenenie a budúcu zamestnateľnosť alebo schopnosť začať podnikať.   

Medzi významné odborné podujatia zabezpečované európskymi inštitúciami patrila konferencia na 

vysokej úrovni Zručnosti pre stratégiu Industry 2030, ktorá sa konala v dňoch 19. – 20. júna 2019 

v Bruseli pod záštitou Európskej asociácie odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „EVTA“). 

Dominovali jej dve základné témy: Vízia a riešenia pre masívne zlepšovanie zručností európskej 

pracovnej sily a Mobilizácia programov financovania a stimulov na rozšírenie osvedčených postupov. 

                                                           
4 RADA EÚ. Závery Rady o mladých tvorivých generáciách.[online]. 2019. [cit. 2019-07-14]. Dostupné 
na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019XG0605(03)&qid=1563078231950 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019XG0605(03)&qid=1563078231950
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019XG0605(03)&qid=1563078231950
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Účastníkmi konferencie boli zástupcovia Európskej komisie (ďalej len „EK“), veľkých zamestnávateľov, 

európskych univerzít. Patrili medzi nich európski komisári, riaditelia viacerých generálnych riaditeľstiev 

EK, vysokí predstavitelia z oblasti ľudských zdrojov, Európskej asociácie univerzít, rektori a profesori 

európskych univerzít, zástupcovia OECD, CEDEFOP, spoločností IBM, PwC, Airbus, BOSH, GOOGLE, ale 

aj klastrov a i. Prezentované boli kľúčové technologické trendy a ich vplyv na zručnosti, zdôrazňovaná 

bola potreba vypracovania vízií a stratégií zručností, spolupráce zamestnávateľov so školami 

a výskumom, ako aj potreba reakcie systémov vzdelávania  a odbornej prípravy, sektorovej spolupráce 

v oblasti zručností v rámci nového strategického prístupu (Blueprint). Detailnejšie sú kľúčové body 

konferencie rozpracované do príslušných kapitol tejto Priebežnej správy č. II. 

2.1.2 Národný rozmer 

SR je otvorená procesu zmien, ktoré prinášajú moderné technologické trendy. Patrí medzi ne digitálna 

transformácia na čele s umelou inteligenciou, ktorá stimuluje hospodársky rast 

a konkurencieschopnosť krajiny. Vysokú pozornosť venuje tejto oblasti Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu, ktorý podporil aj zorganizovanie odborného podujatia dňa 27. 6. 2019 na 

Slovenskej technickej univerzite a vznik Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI 

(ďalej len „centrum“)5. Je to výsledok partnerstva medzi akademickými inštitúciami, zástupcami 

priemyslu a štátu, a to Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou Slovenska 

a Americkou obchodnou komorou v SR s podporou ďalších slovenských univerzít a akademických 

pracovísk. 

Vybudovanie centra umelej inteligencie má byť priestorom na uplatnenie špičkových domácich 

a zahraničných vedcov. Pre zamestnávateľov zas zárukou poskytnutia kapacity pre výskum a vývoj, pre 

plánovanie výskumných kapacít na Slovensku, čo vyústi do zmeny štruktúry hospodárstva. Vznik centra 

vytvára predpoklady na zapojenie sa Slovenska do medzinárodných štruktúr a sietí centier umelej 

inteligencie, do Programu Digitálna Európa a do čerpania európskych zdrojov.  

                                                           
5 ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. Slovensko má svoje centrum 
excelencie. [online]. 2019. [cit. 2019-06-27]. Dostupné na internete: 
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/urad/slovensko-ma-svoje-centrum-excelencie-v-umelej-
inteligencii/index.html 

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/urad/slovensko-ma-svoje-centrum-excelencie-v-umelej-inteligencii/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/urad/slovensko-ma-svoje-centrum-excelencie-v-umelej-inteligencii/index.html
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Uvedené aktivity podporuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, a to aj  

v súvislosti so  schválenou Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030, v zmysle ktorej je vízia 

Slovenska ako modernej digitálnej krajiny naplno využívajúcej potenciál  nových technológií. 

Slovak.AI si kladie za cieľ zmenu Slovenska na krajinu excelencie vo využívaní prvkov AI pre zlepšenie 

života občanov, čo predpokladá vysokú úroveň spolupráce AI odborníkov a partnerstvá s inými 

sektormi v záujme udržateľného ekonomického rastu krajiny. Podporu iniciatívy podporili firmy, 

univerzity, štátne inštitúcie, experti podpisom spoločného memoranda dňa 27. 6. 2019 v sídle 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Slovenská republika zaznamenala úspech aj v poskytovaní digitálnych služieb, keď sa v hodnotení 

digitálnej výkonnosti členských krajín formou indexu DESI 2019 umiestnila na 21. mieste oproti 24. 

miestu v roku 20176. Podľa informácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa 

Slovensko zlepšilo v digitálnych verejných službách a základných digitálnych zručnostiach verejnosti. 

EK hodnotí Slovensko nad priemerom EÚ v indikátore základné digitálne zručnosti občanov.  

Vláda SR a jednotlivé ministerstvá venujú zvýšenú pozornosť opatreniam zameraným na splnenie 

cieľov v rozvoji jednotlivých rezortov. Svedčí o tom aj prerokovanie dokumentu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) „Informácia o vyhodnotení plnenia 

opatrení akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-

2020 a aktualizácii rámcových cieľov na zostávajúce obdobie rokov 2019 a 2020“.  

Vyzdvihnúť treba aktivity Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súvislosti s jeho 

podporou inovačných zoskupení a startupov. Ide o dve dvojfázové výzvy na rozprúdenie inovačného 

ekosystému na Slovensku pomocou finančnej pomoci akcelerátorom, inkubátorom a startupom. 

Pomocou modelu hybridného financovania, spájajúceho verejné a súkromné zdroje sa podporia 

inovačné zoskupenia, ktoré vyhľadávajú firmy s inovačným potenciálom. V priebehu prvej fázy ide 

o podporu lokálnych inovačných zoskupení, ktoré pripravia vzdelávacie programy pre slovenské 

inovatívne firmy s minimálnou dĺžkou trvania dva týždne. V druhej fáze ide o podporu osem 

                                                           
6 ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU. V poskytovaní digitálnych 
služieb sa Slovensko zlepšilo. [online]. 2019. [cit. 2019-07-14]. Dostupné na internete: 

https://www.pcrevue.sk/a/Index-DESI--V-poskytovani-digitalnych-sluzieb-sa-Slovensko-zlepsilo  
 

https://www.pcrevue.sk/a/Index-DESI--V-poskytovani-digitalnych-sluzieb-sa-Slovensko-zlepsilo
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konkrétnych firiem s inovatívnymi riešeniami, ktoré absolvujú pobyty v akcelerátoroch v USA a Izraeli, 

aby sa dostali na globálny trh. Tieto výzvy predstavujú celkovo výšku 830 000 eur.  

Prvá fáza výziev má určený časový limit do 26.7.2019 a ďalšie fázy do 27. 11. 2019.  

Na základe výziev startupy absolvujú intenzívny tréning v americkom akcelerátore s určením pre 

inovatívne projekty zo sociálnej oblasti, informačných a komunikačných technológií a energetiky. 

Pobyt šiestich firiem v akcelerátore v Izraeli je pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej 

bezpečnosti a biotechnológií.  

V pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) boli 

zabezpečené opatrenia na podporu vzdelávania nízko kvalifikovaných osôb a osôb 

z marginalizovaných skupín.  Patrí medzi ne vymenovanie členov pracovnej skupiny  Národnej siete 

pre implementáciu iniciatívy Cesty zvyšovania zručností. Jej členmi sú zástupcovia ministerstiev, 

organizácií verejnej správy, samosprávnych krajov, občianskej spoločnosti, Slovenskej akadémie vied 

(ďalej len „SAV“) a ďalší experti. 

 Aktivita spadá pod odporúčanie rady EÚ 2016/C484/01 z 19.12.2016, ktoré je považované za jeden 

z hlavných legislatívnych návrhov Nového programu v oblasti zručností pre Európu. Reaguje tak na 

značný počet osôb v Európe s nízkym stupňom kvalifikácie a nedostatkom zručností, ktoré by bolo 

možné uplatniť na trhu práce, pričom medzi absentujúce zručnosti patrí aj čitateľská, matematická 

a digitálna gramotnosť. Pritom právo každého občana na kvalitné vzdelávanie, odbornú prípravu 

a celoživotné vzdelávanie patrí medzi kľúčové princípy Európskeho piliera sociálnych práv. 

Aktivity Národnej siete sa implementujú do prípravy dopytovo-orientovanej výzvy pre nízko 

kvalifikované osoby, podpory rozvoja základných zručností a tiež do prípravy výročnej konferencie 

Európskej siete pre základné zručnosti v roku 2020 v Bratislave. Obdobne to bolo aj v štádiu prípravy 

seminára  konaného 21.6.2019 pod názvom „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať 

svoje zručnosti?“.  

Výzvou pre Slovenskú republiku je aj Odporúčanie Rady EÚ, ktoré sa týka národného programu 

reforiem Slovenska na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska 

na rok 2019 zo dňa 5.6.2019. Upozorňuje na závažnosť obmedzení rozsahu a účinnosti politík na 

zlepšovanie zamestnateľnosti. Konštatuje, že v programoch odbornej prípravy a rekvalifikácie síce 

nastalo zlepšenie, ale je ich stále málo. V zmysle dokumentu vzdelávací systém neprispieva dostatočne 
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k sociálno-ekonomickému rozvoju a medzi naliehavé problémy patrí nízka úroveň výsledkov 

vzdelávania. Poukazuje na to, že z hľadiska medzinárodných noriem sú výsledky vzdelávania a úroveň 

základných zručností naďalej neuspokojivé a do značnej miery ovplyvnené socioekonomickými 

pomermi žiakov. Pre Slovenskú republiku je výzvou zabezpečenie toho, aby obyvateľstvo disponovalo 

lepším súborom zručností pre meniace sa hospodárstvo a spoločnosť. V závere odporúča, aby 

Slovensko v rokoch 2019 a 2020 prijalo viaceré opatrenia s cieľom, okrem iného, zlepšovať kvalitu 

a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a podporovať zručnosti.  

 

2.2 Činnosť Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru SRI   

2.2.1 Aktuálny stav inštitucionálneho a personálneho zloženia vrcholných odborných 

tímov projektu 

Aliancia sektorových rád (ďalej len „aliancia“) a Riadiaci výbor SRI (ďalej len „RV SRI“) majú 

nezastupiteľné miesto pri riadení a zabezpečovaní výkonnej činnosti ďalších odborných tímov 

(sektorové rady, ich pracovné skupiny, Realizačný tím SRI).  

RV SRI ako nadriadený orgán, ktorý vykonáva aktivity pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) pozorne sleduje priebeh a spôsob realizácie národného projektu. 

Vrcholní predstavitelia RV SRI aj v sledovanom období (od odovzdania Priebežnej správy č. I) úzko 

spolupracovali s Realizačným tímom SRI a zástupcami centrálnych tripartitných orgánov pri riešení 

zásadných otázok inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia výkonných odborných tímov 

projektu.  

Aktuálne problémy nastoľujú prvé rokovania sektorových rád. Realizačný tím SRI informuje vrcholných 

predstaviteľov RV SRI o principiálnych podnetoch expertov v súvislosti s prípravami na vypracovanie 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, o zásadných otázkach súvisiacich s tvorbou vecného 

a časového harmonogramu revízie národných štandardov zamestnaní v sektorových radách a ďalších 

prerokúvaných úlohách. Ide o úsilie zabezpečiť zodpovedne  informovanosť všetkých aktérov procesu 

o napĺňaní aktivít národného projektu, jednoznačne a priebežne definovať nové úlohy odborných 

tímov, zabezpečiť adekvátnu úroveň organizačno-technických podmienok pre činnosť sektorových rád 

a jednotný postup v záujme dosiahnutia spoločného cieľa odborných tímov na plnení aktivít NP SRI. 
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Do pôsobnosti členov RV SRI patrí posudzovanie a odsúhlasovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu 

a preberanie vypracovaných písomných správ a výstupov od Realizačného tímu SRI.  

V období predchádzajúcej etapy realizácie NP SRI Realizačný tím SRI využil možnosť odoslať Priebežnú 

správu č. I (ďalej len „PSI“) na zaujatie stanoviska a predloženie prípadných pripomienok členov RV SRI 

formou per rollam7.  

Členovia RV SRI sa k predloženému návrhu PSI vyjadrili pozitívne v stanovenom termíne. Členka RV SRI 

nominovaná za Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „MK SR“) vo svojom stanovisku uviedla, že citovaný 

rezort v rámci rokovania aliancie v informácii o projekte Prognózy vývoja na trhu práce podľa odvetví 

do roku 2024 požiadal o rozlíšenie v zisťovaní údajov a vytvorení osobitných prístupov k prognózovaniu 

sektora kultúry a upozornila  aj na potrebu úpravy textu v správe. Jej pripomienky boli akceptované.  

Členka RV SRI okrem toho požiadala  o doplnenie textu správy v súvislosti s činnosťami pre rozhlasové 

a televízne vysielanie a ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných 

vied (astronomické zariadenia a planetáriá) tak, aby táto špecifikácia bola zohľadnená aj v štatistických 

zisťovaniach a ich následných definíciách. Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke bolo 

interpretované v tom zmysle, že Trieda 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti 

prírodných a technických vied spadá pod divíziu 72 Vedecký výskum a vývoj klasifikácie SK NACE Rev. 

2, ktorá je zaradená do sektora Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport. Zároveň bolo vyjadrené 

ústretové stanovisko v tom zmysle, že špecifické otázky sektora Kultúra a vydavateľstvo budú riešené 

v súlade s požiadavkami MK SR.   

RV SRI má všetky predpoklady na to, aby aj v nasledujúcom období realizácie NP SRI zabezpečoval 

všetky úlohy v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku odborných tímov SRI a Štatútu RV SRI.V 

tabuľke č. 1 sa uvádza kompletné inštitucionálne a personálne zloženie RV SRI, v ktorom majú 

primerané zastúpenie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, zástupcovia sociálnych 

partnerov, Úradu vlády SR  a riešiteľskej organizácie národného projektu.  

 
Tabuľka č. 1 Inštitucionálne a personálne zloženie Riadiaceho výboru SRI 

p.č. Meno Funkcia v RV SRI Inštitúcia 

1. PaedDr. Danica Lehocká predsedníčka RV MPSVR SR 

                                                           
7 Per rollam je korešpondenčný spôsob hlasovania členov. Prebieha mailovou korešpondenciou. 
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p.č. Meno Funkcia v RV SRI Inštitúcia 

2. Mgr. Katarína Lanáková členka RV MPSVR SR 

3. Ing. Mária Príkopská členka RV MPSVR SR 

4. Ing. Ján Dutko člen RV MV SR 

5. Ing. František Priesol člen RV MŠVVaŠ SR 

6. Ing. Jaroslav Gudába člen RV MPaRV SR 

7. Ing. Andrea Farkašová  členka RV MH SR 

8. JUDr. Zuzana Dzurendová členka RV ÚV SR 

9. PaedDr. Hana Blažíčková členka RV MK SR 

10. Ing. Miloslava Kováčová, MPH   členka RV MZ SR 

11. PhDr. Ľudmila Ivančíková členka RV ŠÚ SR 

12. Mgr. Andrej Lasz člen RV APZ 

13. RNDr. Oto Nevický, MBA člen RV AZZZ SR 

14. Ing. Martin Hošták, PhD. člen RV RÚZ 

15. PhDr. Monika Uhlerová, PhD. členka RV KOZ SR 

16. Ing. Jozef Turčány člen RV ZMOS 

17. PhDr. Helena Furindová členka RV Ústredie PSVR 

18. Ing. Iveta Šimonovičová členka RV MDaV SR 

19. Ing. Géza Mihály, CSc. člen RV TREXIMA 

20. PaedDr. Lucia Dítětová tajomníčka RV  TREXIMA 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Aliancia ako významný poradný orgán MPSVR SR v oblasti uplatňovania aktívnej politiky na trhu práce 

je garantom podpory zosúlaďovania vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, ktorý je  

ovplyvnený modernými technologickými trendmi, inováciami, novými ekonomickými modelmi, 

globálnymi platformami.  V princípe iniciatívy aliancie smerujú k zabezpečeniu dostatku kvalifikovanej 

a konkurencieschopnej pracovnej sily s kľúčovými kompetenciami, zručnosťami a ďalšími 

kvalifikačnými predpokladmi na výkon práce v nových povolaniach, resp. povolaniach, ktorých 

pôsobnosť inovačné procesy zásadne zmenia. Priamo to súvisí s úlohami sektorových rád, ktoré ich 

riešia už v prípravnom období procesu tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní 

v jednotlivých realizačných etapách NP SRI.  

V realizačnom období Národného projektu Národná sústava povolaní (ďalej len „NP NSP“) v rámci 

hodnotenia efektívnosti a funkčnosti sektorových rád bolo medzi slabé stránky zaradené  neuspokojivé 

inštitucionálne a personálne zabezpečenie viacerých sektorových rád zástupcami vedecko-

výskumných inštitúcií. Problém je aktuálny aj v období realizácie NP SRI, je však podstatne naliehavejší 

na riešenie v súvislosti s akcentom na požiadavku pružného prenosu inovačných prvkov   
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uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného 

hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce. Možno odôvodnene 

predpokladať, že medzi najkompetentnejších odborníkov disponujúcich poznatkami o 

najnovších vynálezoch, patentoch, špecifikách inovačných riešení v sektoroch hospodárstva patria 

práve zamestnanci z oblasti vedy a výskumu. Ich členstvo v sektorovej rade a účinná spolupráca 

s ďalšími členmi sektorovej rady z radov zástupcov zamestnávateľov sektora sú zárukou, že NŠZ 

garantované príslušnou sektorovou radou spĺňajú všetky požadované objektívne kritériá. Ako náhradu 

výskumných ústavov v mnohých sektorových radách možno považovať univerzity, ktoré sa aktívne 

zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti a budú nápomocné v oblasti identifikácie inovácií 

a technologických zmien v jednotlivých sektoroch. 

V rámci programu prvých rokovaní sektorových rád sa riešia aj harmonogramy tvorby a revízie 

garantovaných NŠZ. Dňa 26.6.2019 sa uskutočnilo rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu, na ktorom experti v súvislosti s priraďovaním jednotlivých NŠZ poukázali na 

problematické skúsenosti v procese tvorby niektorých NŠZ, ktoré majú špecifický odvetvový charakter, 

ale ich garancia bola pridelená Sektorovej rade pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport. (Príklad: 

NŠZ hydrogeológ bol spracovaný v Sektorovej rade pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport, 

pričom jeho obsahové zameranie skôr zodpovedalo pozícii hydrológ). 

Navrhli, aby sa u citovanej sektorovej rady zúžil jej okruh pôsobnosti na oblasti „ vzdelávanie, 

výchova, šport“, aby bola vykonaná s tým súvisiaca selekcia NŠZ  a garancia špecifických odvetvových 

NŠZ bola pridelená príslušným sektorovým radám. Takýmto zásahom by sa presunuli všetky 

garantované zamestnania v oblasti vedy a výskumu do príslušných sektorových rád, ktoré by tak získali 

dohľad nad stanovením strategických zámerov v oblasti vývoja vedy a výskumu v garantovanom 

sektore. 

V zmysle Štatútu aliancie - článok 2 do pôsobnosti aliancie patrí, okrem iného,  „rozhodovanie 

o zriadení sektorových rád, o ich zlúčení, rozdelení a zrušení“. Je preto nevyhnutné, aby o doriešení 

týchto otázok rozhodla aliancia na základe návrhu Realizačného tímu SRI.    

Opatrenia Realizačného tímu SRI na riešenie podnetu expertov Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu: 
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1. Monitoring NŠZ garantovaných Sektorovou radou pre vedu, výskum, vzdelávanie, 

výchovu, šport a návrh jej tajomníčky na zmenu garancie vybraných NŠZ príslušným 

odvetvovým sektorovým radám 

Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport 

Termín: 5. 7. 2019 

2. Posúdenie vypracovaného návrhu na presun garancie NŠZ od Sektorovej rady pre vedu, 

výskum, vzdelávanie, výchovu, šport tajomníkmi sektorových rád v spolupráci s predsedami 

sektorových rád  

Zodpovední: tajomníci sektorových rád 

Termín 15. 7. 2019 

3. Vypracovanie a prerokovanie návrhu na: 

a) rekonštrukciu Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport s návrhom na 

konštituovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu, šport 

b) zmenu garancie vybraných NŠZ do pôsobnosti vecne príslušných sektorových rád s garantom 

a predsedom Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport a so  zástupcami 

sociálnych partnerov – AZZZ SR, RÚZ, APZ, KOZ SR, ZMOS 

Zodpovedná: tajomníčka aliancie 

Termín: 15. 8. 2019 

Návrh podľa bodu 3a) a b) bude súčasťou programu spoločného rokovania RV SRI, aliancie, garantov 

a predsedov sektorových rád.  

Vypracovanie návrhu na rekonštrukciu Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport 

a odovzdanie licencie Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu, šport; predloženie návrhu na 

spoločné rokovanie RV SRI, aliancie, garantov a predsedov sektorových rád dňa 21. 10. 2019   
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Zodpovedná: tajomníčka aliancie 

Termín: 21.10. 2019 

Na základe predpokladanej rekonštrukcie Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, 

šport bol vykonaný prvotný monitoring NŠZ garantovaných touto Sektorovou radou. Z počtu 142 NŠZ 

garantovaných uvedenou Sektorovou radou bol spracovaný návrh na presun 57 NŠZ do garancie iných 

odvetvových sektorových rád.    

Ku dňu predkladania Priebežnej správy č. II je inštitucionálne a personálne zloženie aliancie 

nasledovné: 

Tabuľka č. 2 Inštitucionálne a personálne zloženie Aliancie sektorových rád  

p.č. Meno Funkcia v aliancii Inštitúcia 

1 Branislav Ondruš Prezident MPSVR SR  

2 
Danica Lehocká 

výkonná viceprezidentka 
MPSVR SR  

3 Milan Muška člen  ZMOS 

4 Jozef Turčány člen  ZMOS 

5 Monika Uhlerová Členka KOZ SR 

6 nominácia bude doriešená člen  KOZ SR 

7 nominácia bude doriešená člen  KOZ SR 

8 Mário Lelovský člen  RÚZ 

9 Igor Patráš člen  RÚZ 

10 Peter Molnár člen  RÚZ 

11 Oto Nevický člen  AZZZ SR 

12 Adriana Tantošová Členka AZZZ SR 

13 Ján Žačko člen  AZZZ SR 

14 Andrej Lasz člen  APZ 

15 Jaroslav Holeček člen  APZ 

16 Július Hron člen  APZ 

17 Michal Bartók člen  NOC 

18 Zuzana Dzurendová členka ÚV SR 

19 Oľga Nachtmannová členka MŠVVŠ SR 

20 Monika Korkošová členka MŠVVŠ SR 

21 Emília Achbergerová člen MDaV SR 

22 Anton Kulich člen  MV SR 

23 Jaroslav Gudába člen  MPRV SR 

24 Monika Jankechová členka MZ SR 

25 Alena Janatová členka MH SR  
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p.č. Meno Funkcia v aliancii Inštitúcia 

26 Ivan Chrappa člen  ŠÚ SR 

27 Michal Němec člen  ŠIOV 

28 Boglárka Ivanegová členka MŽP SR 

29 Ing. Marián Valentovič, MBA člen  Ústredie PSVR 

30 nominácia bude doriešená člen  MF SR 

31 Lucia Ditětová  tajomníčka Trexima 

32 Géza Mihály člen  Trexima 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V súvislosti s nedoriešenými nomináciami do aliancie za KOZ SR a MF SR dňa 11. júla 2019 oslovila 

tajomníčka aliancie uvedené organizácie s požiadavkou na doplnenie chýbajúcich členov. Tieto sú 

v procese riešenia. 

 

2.2.2 Spoločné pracovné rokovanie členov Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru, 

garantov a predsedov sektorových rád za účelom synchronizácie ich postupov pri 

plnení aktivít národného projektu  

Riadiaci výbor SRI na svojom rokovaní dňa 20. mája 2019 odporúčal Realizačnému tímu SRI 

zorganizovať spoločné rokovanie aliancie, RV SRI, garantov a predsedov sektorových rád za účelom 

podpory vzájomných vzťahov, spolupráce, synchronizácie postupov v rámci činnosti sektorových rád 

a implementácie sektorových inovácií do stratégií rozvoja ľudských zdrojov. 

Ako termín rokovania bol určený 21. október 2019.  

Prehľad doterajších aktivít Realizačného tímu SRI na splnenie úlohy: 

▪ Zabezpečenie miesta konania pracovného rokovania – Hotel Atrium, Nový Smokovec 

▪ Rezervácia miesta konania v termíne 21. – 22. 10. 2019 

▪ Predbežný počet účastníkov: 90 osôb 

▪ Zaslanie informačného mailu určeným osobám na rezerváciu daného termínu rokovania v 

predstihu 

Zoznam úloh na úspešné organizačno–technické zabezpečenie priebehu pracovného rokovania: 

- vypracovanie detailného programu pracovného rokovania, 



47 

 

- prerokovanie a dohodnutie podmienok na ubytovanie, stravovanie účastníkov rokovania 

(vyhotovenie objednávky), rokovacia miestnosť, technické pomôcky na prezentácie, 

ozvučenie a i.,  

- prerokovanie obsahu vystúpení hostí: 

- záujem o prezentáciu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR k zosúlaďovaniu meraní na európskej a národnej úrovni 

(prezentátor Filip Gale) 

- záujem o prezentáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k tvorbe Národnej 

stratégie zručnosti v spolupráci s OECD (prezentátorka Monika Korkošová) 

- upresnenie počtu účastníkov, vypracovanie návrhu oslovovacích listov s uvedením programu 

a organizačno-technických pokynov vo veci ubytovania, stravovania, dopravy, parkovania 

a pod., 

- vyhotovenie prezentácií, prezenčných listín, písomnej dokumentácie pre účastníkov, príp. 

USB kľúčov a pod.,   

- vypracovanie návrhu tém, ktoré sú aktuálne na odsúhlasenie vrcholnými odbornými tímami, 

resp. aj garantmi a predsedami sektorových rád, 

- vypracovanie predbežného návrhu záverov spoločného pracovného rokovania.   

 

2.3 Zhodnotenie činnosti sektorových rád od začiatku realizácie národného 

projektu 

Sektorové rady od začiatku realizácie NP SRI (23. 4. 2019) zabezpečili množstvo aktivít, z ktorých 

najvýznamnejšie možno zosumarizovať nasledovne: 

1. garanti, predsedovia a tajomníci sektorových rád priebežne riešili (osobnými rokovaniami, 

resp. e-mailovou, či telefonickou komunikáciou) naliehavé úlohy v oblasti inštitucionálneho 

a personálneho zloženia sektorových rád, 

2. účastníci rokovaní sektorových rád v nadväznosti na dôležitosť a naliehavosť prípravy na 

vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov určovali zodpovednosť členov 

sektorových rád za sumarizáciu strategických dokumentov o vývoji sektorov do roku 2030 

(národné a medzinárodné dokumenty) a za vypracovanie návrhu premís smerovania sektorov 

s identifikáciou dopadu na ľudské zdroje, 
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3. sektorové rady značnú časť programu rokovaní venovali problematike revízie NŠZ, vrátane 

určovania autorstva, príprave na vytváranie pracovných skupín, 

4. členovia sektorových rád sa oboznamovali s možnosťami využívania Informačného systému 

NSP/SRI a elektronického výkazníctva, 

5. tajomníci sektorových rád monitorovali štatistické údaje o zamestnávateľských organizáciách 

z Registra organizácií ŠÚ SR pri aplikácii viacerých druhov ich triedenia (kraje, divízie SK NACE 

Rev. 2, veľkostné kategórie podľa počtu zamestnancov, právne formy, druhy vlastníctva) 

v rámci prípravy na riešenie sektorových problémov na regionálnych trhoch práce formou 

sociálnych partnerstiev, dohôd a klastrov. 

2.3.1 Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie sektorových rád 

Nevyhnutným predpokladom plnenia úloh súvisiacich s cieľmi aktivít NP SRI je adekvátne 

inštitucionálne a personálne zabezpečenie. V pôsobnosti sektorových rád ide tak o vrcholných 

predstaviteľov, t. j. garanta, predsedu, podpredsedu, ako aj výkonných členov, vrátane tajomníkov 

sektorových rád. V úzkej súčinnosti so sociálnymi partnermi boli na uvedený účel veľmi promptne 

nominovaní a schválení garanti a predsedovia sektorových rád. Ide o významný aspekt procesu 

formovania sektorových rád aj z dôvodu, že garant a predseda sektorovej rady zabezpečujú 

reprezentatívnosť zloženia rady a jej inštitucionálnu a personálnu aktualizáciu.  

Zo vzorového Štatútu sektorovej rady (čl. 4, odsek 2) vyplýva, že prezident aliancie môže vymenovať 

podpredsedu, ak to charakter rady vyžaduje. Tomu zodpovedá aj situácia v navrhovaní expertov – 

podpredsedov sektorových rád, ako to zobrazuje aj  priložená tab. č. 3. 

Z hľadiska obsadenia funkcie podpredsedu sektorovej rady možno konštatovať, že z celkového počtu 

24 sektorových rád nemá viac ako polovica (14 sektorových rád) obsadenú funkciu podpredsedu 

sektorovej rady.     

Podpredsedu (jednu fyzickú osobu) má obsadenú celkom 8 sektorových rád,  2 podpredsedov má 1 

sektorová rada a 4 podpredsedov tiež 1 sektorová rada -  Sektorová rada pre verejné služby a správu. 

Z uvedeného rozboru je zrejmý rozdielny prístup sociálnych partnerov k otázke ich zastúpenia vo 

vedení sektorových rád.   

V nasledujúcej tabuľke je zaznamenaný stav v obsadení  funkcií garantov, predsedov a podpredsedov 

sektorových rád ku dňu 12. 7. 2019.       
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Tabuľka č. 3 Aktuálny stav garancie, predsedníctva a podpredsedníctva sektorových rád 

P. č.  
Sektorová rada Garancia 

pre SRI 

Garant pre SRI Predseda pre SRI Podpredsedníctvo 

pre SRI 

Tajomník sektorovej 

rady 

1 pre 

poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a 

rybolov  

AZZZ SR Bc. Emil Macho 

SPPK 

Ing. Juraj Máčaj 

SPPK 

 Ing. Jana Melicherová 

melicherova@trexima.sk 

02/333 222 04 

0948343552 

2 pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu 

APZ Mgr. Andrej Lasz 

APZ  

Ing. Ivan Nemeth, 

MBA 

SMZ, a.s. Jelšava 

Dr. Peter Molnár 

RÚZ 

 

Ing. Oliver Kovťuk 

kovtuk@trexima.sk 

02/333 222 02 

0905 947 904 

3 pre potravinárstvo RÚZ Dr. Peter Molnár 

RÚZ 

JUDr. Jana 

Venhartová 

PKS 

 Mgr. Ľuboslav Blišák, 

PhD. 

blisak@trexima.sk  

02/333 222 30 

0948 442 038 
4 pre textil, odevy, 

obuv a spracovanie 

kože 

KOZ SR JUDr. Marta 

Brodzianska 

IOZ 

 

Erika Lörinczová 

IOZ, Gemtex, a.s. 

 Mgr. Diana Kozáková 

kozakova@trexima.sk 

02/333 222 78 

0948 332 880 

5 pre lesné 

hospodárstvo a 

drevospracujúci 

priemysel 

RÚZ Dr. Peter Molnár 

RÚZ 

Ing. Igor Patráš 

Zväz spracovateľov 

dreva SR 

Bc. Dávid Hančinský  

Slovenská lesnícka 

komora 

 

Ing. Zuzana Špacírová 

spacirova@trexima.sk  

02/333 222 16 

0918 249 403 

0948 023 166  6 pre celulózo-

papierenský a 

polygrafický 

priemysel 

AZZZ SR RNDr. Oto 

Nevický, MBA 

AZZZ SR 

Ing. Juraj 

Dlhopolček 

ZCPaPP SR 

Ing. Peter Blubla,  

Zväz polygrafie na 

Slovensku 

 

Ing. Zuzana Špacírová 

spacirova@trexima.sk 

02/333 222 16 

0918 249 403 
0948 023 166 

7 pre chémiu 

a farmáciu 

AZZZ SR Ing. Roman 

Karlubík, MBA 

ZCHFP 

Ing. Vladimír 

Očenáš 

Duslo, a.s. 

 

 Ing. Oliver Kovťuk 

kovtuk@trexima.sk 

02/333 222 02 

0905 947 904 

8 pre hutníctvo, 

zlievarenstvo, 

kováčstvo 

RÚZ Dr. Peter Molnár 

RÚZ 

Ing. Milan Polča 

ZHŤPG SR 

U.S. Steel  Košice, 

s r.o. 

Ing. Peter Oťapka 

Slovalco, a.s. 

Ing. Oliver Kovťuk 

kovtuk@trexima.sk 

02/333 222 02 

0905 947 904 

9 pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky 

a nekovové 

materiály 

AZZZ SR Ing. Štefan 

Škultéty 

Zväz sklárskeho 

priemyslu 

Ing. Anna 

Krupičková 

SOŠ sklárska 

Lednické Rovne 

 Ing. Oliver Kovťuk 

kovtuk@trexima.sk 

02/333 222 02 

0905 947 904 

10 pre automobilový 

priemysel 

a strojárstvo 

APZ Mgr. Andrej Lasz 

APZ 

Július Hron 

ZAP 

 

Ing. Rozbora Anton 

AZZZ SR 

 

Ing. Nora Baťová 

batova@trexima.sk 

02/333 222 26 

0918 712 078 

11 pre elektrotechniku APZ Mgr. Andrej Lasz 

APZ/ZEP 

JUDr. Simona 

Prílesanová 

ZEP 

 Ing. Patrik Uhrík 

uhrik@trexima.sk 

02/333 222 06 

0948 590 886 

mailto:melicherova@trexima.sk
mailto:kovtuk@trexima.sk
mailto:blisak@trexima.sk
mailto:kozakova@trexima.sk
mailto:spacirova@trexima.sk
mailto:spacirova@trexima.sk
mailto:kovtuk@trexima.sk
mailto:kovtuk@trexima.sk
mailto:kovtuk@trexima.sk
mailto:batova@trexima.sk
mailto:uhrik@trexima.sk
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P. č.  
Sektorová rada Garancia 

pre SRI 

Garant pre SRI Predseda pre SRI Podpredsedníctvo 

pre SRI 

Tajomník sektorovej 

rady 

12 pre energetiku, 

plyn a elektrinu 

AZZZ SR JUDr. Daniel 

Širhal 

AZZZ SR 

Ing. Vladimír Tonka 

ZZE Slovenska 

 Ing. Patrik Uhrík 

uhrik@trexima.sk 

02/333 222 06 

0948 590 886 

13 pre vodu, odpad a 

životné prostredie 

AZZZ SR RNDr. Oto 

Nevický, NBA 

AZZZ SR 

 

Ing. Ivana 

Mahríková, PhD., 

EUR ING 

AVS SR 

 

 Ing. Jana Melicherová 

melicherova@trexima.sk 

02/333 222 04 

0948343552 

14 pre stavebníctvo, 

geodéziu 

a kartografiu 

RÚZ Ing. Martin 

Hošták PhD. 

RÚZ 

 

Ing. Pavol Kováčik, 

PhD., MBA 

ZSP Slovenska 

 

Ing. Uhlík Vladimír 

Zamestnávateľský 

zväz geodézie 

a kartografie 

Ing. Michal Hrnčiar 

hrnciar@trexima.sk 

02/333 222 25 

0948 093 666 

15 pre obchod, 

marketing, 

gastronómiu a 

cestovný ruch 

RÚZ Ing. Martin 

Hošták PhD. 

RÚZ 

 

Mgr. Marek 

Harbuľák 

ZOCR SR 

 

Ing. Martina 

Širhalová, MBA 

AZZZ SR 

Mgr. Diana Kozáková 

kozakova@trexima.sk 

02/333 222 78 

0948 332 880 

16 pre dopravu, 

logistiku, poštové 

služby 

AZZZ SR Ing. Milan 

Chúpek 

ÚDPT 

Ing. Ján Žačko 

ÚDPT 

 Ing. Michal Hrnčiar 

hrnciar@trexima.sk 

02/333 222 25 

0948 093 666 

17 pre informačné 

technológie 

a telekomunikácie 

RÚZ Ing. Martin 

Hošták PhD. 

RÚZ 

 

Doc. Ing. František 

Jakab, PhD. 

 

 Ing. Martin Gymerský 

gymersky@trexima.sk 

02/333 222 29 

0948 411 744 

18 pre bankovníctvo, 

finančné služby, 

poisťovníctvo 

RÚZ Ing. Martin 

Hošták PhD. 

RÚZ 

 

JUDr. Jozefína 

Žáková 

SLASPO 

 Ing. Martin Gymerský 

gymersky@trexima.sk 

02/333 222 29 

0948 411 744 

19 pre kultúru  

a vydavateľstvo 

MK SR PaedDr. Hana 

Blažíčková 

MK SR 

JUDr. Ing. Michal 

Bartók 

NOC 

PaedDr. Hana 

Blažíčková 

MK SR 

Mgr. Jakub Žabka 

zabka@trexima.sk 

02/333 222 82 

0948 400 910 

20 pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, 

výchovu, šport 

KOZ SR PhDr. Monika 

Uhlerová, PhD. 

KOZ SR 

Ing. Pavel Ondek 

OZPŠaV na 

Slovensku 

 

 Ing. Dana Mažgútová, 

PhD. 

mazgutova@trexima.sk 

02/333 222 70 

0950 598 974 

mailto:uhrik@trexima.sk
mailto:melicherova@trexima.sk
mailto:hrnciar@trexima.sk
mailto:kozakova@trexima.sk
mailto:hrnciar@trexima.sk
mailto:gymersky@trexima.sk
mailto:gymersky@trexima.sk
mailto:zabka@trexima.sk
mailto:mazgutova@trexima.sk
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P. č.  
Sektorová rada Garancia 

pre SRI 

Garant pre SRI Predseda pre SRI Podpredsedníctvo 

pre SRI 

Tajomník sektorovej 

rady 

21 pre verejné služby 

a správu 

ZMOS Ing. Milan Muška 

ZMOS 

Ing. Milan Muška 

ZMOS  

Mgr. Milena Rácová, 

SLOVES (KOZ) 

Katarína Krajčová, 

Slovenský odborový 

zväz obrany 

Mgr. Roman Laco, 

Odborový zväz 

polície SR 

JUDr. Zuzana 

Dzurendová, Úrad 

vlády SR 

 

RNDr. Martin Šuvada 

suvada@trexima.sk 

02/333 222 70 

0904 674 920 

0948 449 970 (služobné) 

22 pre administratívu, 

ekonomiku, 

manažment 

RÚZ Dr. Peter Molnár 

RÚZ 

Ing. Martin Hošták 

PhD. 

RÚZ 

 Ing. Nora Baťová 

batova@trexima.sk 

02/333 222 26 

0918 712 078 

23 pre zdravotníctvo, 

sociálne služby 

AZZZ SR RNDr. Oto 

Nevický 

AZZZ SR 

MUDr. Igor 

Pramuk, MPH 

Svet zdravia, a.s. 

 Mgr. Petra Suchovská 

suchovska@trexima.sk  

02/333 222 25 

0948 794 435 

24 pre remeslá a 

osobné služby 

AZZZ SR JUDr. Daniel 

Širhal 

AZZZ SR 

Ing. Robert 

Schmidt 

SŽK 

Ing. Fečík Peter 

Republiková únia 

zamestnávateľov 

Ing. Kostolná Mária 

Cech strechárov 

Slovenska 

(Slovenský 

živnostenský zväz) 

Mgr. Ľuboslav Blišák, 

PhD. 

blisak@trexima.sk  

02/333 222 30 

0948 442 038 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

K uvedenému prehľadu je potrebné uviesť, že v stave riešenia sú avizované požiadavky niektorých 

sociálnych partnerov o obsadenie  funkcie podpredsedu sektorovej rady, a to RÚZ, AZZZ SR, APZ a KOZ 

SR. K finalizácii procesu doriešenia ich požiadaviek nedošlo z dôvodu, že do predkladania Priebežnej 

správy č. II nepredložili mená navrhovaných a odsúhlasených osôb na funkciu podpredsedu.  

Realizačný tím SRI  pristúpil v sledovanom období k vyhodnoteniu počtu fyzických osôb pôsobiacich 

na plnení aktivít NP SRI z rodového hľadiska. Zastúpenie mužov a žien je vyjadrené v nasledujúcej 

tabuľke. 

mailto:suvada@trexima.sk
mailto:batova@trexima.sk
mailto:suchovska@trexima.sk
mailto:blisak@trexima.sk
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Tabuľka č. 4 Rozloženie fyzických osôb  v jednotlivých sektorových radách z rodového hľadiska 

Sektorová rada 

Garant 
sektorovej 

rady 

Predseda 
sektorovej 

rady 

Podpredsedovia 
sektorovej rady 

Tajomník 
sektorovej 

rady 

Členovia 
sektorovej 

rady 
Celkový súčet 

Muž Žena Muž Žena Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Spolu 
Z toho 
muži 

Z toho 
ženy 

pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

1   1         1 15 6 24 17 7 

pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu 

1   1   1   1   11 3 18 15 3 

pre potravinárstvo 1     1     1   8 15 26 10 16 

pre textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

  1   1       1 4 8 15 4 11 

pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci 
priemysel 

1   1   1     1 14 4 22 17 5 

pre celulózo-
papierenský a 
polygrafický priemysel 

1   1   1     1 10 8 22 13 9 

pre chémiu a farmáciu 1   1       1   4 21 28 7 21 

pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

1   1   1   1   14 8 26 18 8 

pre sklo, keramiku, 
minerálne výrobky, 
nekovové materiály 

1     1     1   6 9 18 8 10 

pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

1   1   1     1 18 1 23 21 2 

pre elektrotechniku 1     1     1   11 8 22 13 9 

pre energetiku, plyn, 
elektrinu 

1   1       1   5 2 10 8 2 

pre vodu, odpad a 
životné prostredie 

1     1       1 9 11 23 10 13 

pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

1   1   1   1   7 7 18 11 7 

pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný 
ruch 

1   1     1   1 12 3 19 14 5 

pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

1   1       1   13 10 26 16 10 

pre informačné 
technológie 
a telekomunikácie 

1   1       1   23 3 29 26 3 

pre bankovníctvo, 
finančné služby, 
poisťovníctvo 

1     1     1   8 11 22 10 12 

pre kultúru 
a vydavateľstvo 

  1 1     *  1   7 13 23 9 14 

pre vedu, výskum, 
vzdelávanie, výchovu 
a šport 

  1 1         1   3 6 1 5 

pre verejné služby 
a správu 

1   *   1 3 1   10 19 35 13 22 

pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

1   1         1 14 7 24 16 8 
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Sektorová rada 

Garant 
sektorovej 

rady 

Predseda 
sektorovej 

rady 

Podpredsedovia 
sektorovej rady 

Tajomník 
sektorovej 

rady 

Členovia 
sektorovej 

rady 
Celkový súčet 

Muž Žena Muž Žena Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Spolu 
Z toho 
muži 

Z toho 
ženy 

pre zdravotníctvo, 
sociálne služby 

1   1         1 1 8 12 3 9 

pre remeslá a osobné 
služby 

1   1   1 1 1   13 12 30 17 13 

Celkový súčet 21 3 17 6 8 5 14 10 237 200 521 297 224 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V Sektorovej rade pre kultúru a vydavateľstvo vykonáva garantka aj funkciu podpredsedníčky 

sektorovej rady, táto skutočnosť sa numericky neuvádza z dôvodu, že predmetná tabuľka je o počte 

fyzických osôb v sektorovej rade.   

V Sektorovej rade pre verejné služby a správu vykonáva garant aj funkciu predsedu sektorovej rady, 

táto skutočnosť sa numericky neuvádza z dôvodu, že predmetná tabuľka je o počte fyzických osôb 

v sektorovej rade.   

Z údajov tabuľky vyplýva absolútna prevaha mužov – garantov sektorových rád. Pomer 21:3 v prospech 

mužov svedčí o ich viac ako 87 % - nej prevahe. Významný rozdiel je aj v zastúpení mužov vo funkcii 

predsedu sektorovej rady, keď muži zastávajú túto funkciu podielom 74 % a žien predsedníčok je 26 % 

v predsedníctve sektorových rád. V počte podpredsedov tvoria ženy približne 40 %. Vyrovnanejší je 

podiel mužov a žien vo funkcii tajomníkov sektorových rád (14:10), a do určitej miery aj v členskej 

základni sektorových rád ( bez funkcie). V poslednej skupine je počet mužov  237 a žien 200. 

Celkom sa na realizácii aktivít Národného projektu SRI v sektorových radách podieľa 521 členov, z toho 

297 mužov a 224 žien (muži tvoria cca 57 %). Ide prakticky o 467 fyzických osôb.  Z tohto počtu je 41 

fyzických osôb, ktoré zastávajú 95 kumulovaných funkcií (pracujú vo viac ako jednej sektorovej rade). 

 

2.3.2 Prvé rokovania sektorových rád, plnenie harmonogramu ich organizácie, výsledky 

rokovaní 

Realizácia prvých rokovaní sektorových rád je významným predpokladom včasného a zodpovedného 

plnenia aktivít projektu. Je dôkazom priebežnej, cieľavedomej komunikácie sociálnych partnerov 

s Realizačným tímom SRI o konštituovaní inštitucionálneho a personálneho zloženia sektorovej rady, 
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nastavovaní pravidiel a postupov tvorby a revízie NŠZ, opodstatnenosti ich garancie, prehodnocovania 

autorstva NŠZ a riešenia súvisiacich otázok. Pre všetkých členov sektorovej rady, t. j. expertov 

pôsobiacich už v procese realizácie NSP, ako aj nových členov,  je dôležité oboznámiť sa so zameraním 

a priebehom realizácie NP NSP, ale najmä s aktivitami NP SRI, založenými na sektorovo riadených 

inováciách, s úlohami a postupmi tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, sektorových 

dohôd, partnerstiev, s technickými parametrami, využiteľnosťou IS NSP a prácou v tomto systéme.       

Ku dňu predkladania Priebežnej správy II je stav v zabezpečení prvých rokovaní sektorových rád 
nasledovný: 
 
Tabuľka č. 5 Harmonogram realizácie prvých rokovaní sektorových rád 

P.č. Sektorová rada 
Garancia 

pre SRI 
Termín I. rokovania 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov AZZZ SR Predbežne po 15. 09.2019 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu APZ 25.- 26.06.2019 Jelšava – 

Hrádok 

3 pre potravinárstvo RÚZ 10.09.2019, Bratislava 

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože KOZ SR 12.06.2019, Trenčín  

5 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel RÚZ 27.06. 2019, Menza TU Zvolen 

6 pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel AZZZ SR 18.06.2019 Hotel Áčko 

Ružomberok 

7 pre chémiu a farmáciu AZZZ SR 25.06.2019, Hotel Senec, 

Senec 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo RÚZ 20.-21.06.2019 Nový 

Smokovec, Hotel Átrium 

9 pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 

materiály 

AZZZ SR 06.06. 2019 Trenčín, Hotel 

Elizabeth 

 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo APZ 17.06.2019, Bratislava ZAP 

11 pre elektrotechniku APZ 26.06.2019 Sliač, Hotel 

Kaskády 

12 pre energetiku, plyn a elektrinu AZZZ SR 18. 09. 2019 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie AZZZ SR 24.06.2019, Modra, Hotel pod 

Lipou 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu RÚZ 12.09.2019, Bratislava, Zväz 

stavebných podnikateľov 

Slovenska 
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P.č. Sektorová rada 
Garancia 

pre SRI 
Termín I. rokovania 

15 pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch RÚZ 25.06.2019, Hotel Senec, 

Senec 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby AZZZ SR 13.06.2019, Bratislava, Hotel 

Bratislava 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie RÚZ 03.-04.07.2019 Oravský Háj 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo RÚZ 11.9.2019, RÚZ, Bratislava 

19 pre kultúru  a vydavateľstvo MK SR 19.6.2019, NOC, Bratislava 

20 pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport KOZ SR  13.9.2019 

21 pre verejné služby a správu ZMOS  12. 9. 2019 

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment RÚZ 20.06.2019 Bratislava RÚZ 

23 pre zdravotníctvo , sociálne služby AZZZ SR 25. - 26. 9.  2019 

24 pre remeslá a osobné služby AZZZ SR 24. 9..2019 

 Zdroj: Trexima Bratislava 

 
 

Prehľad priebehu realizácie prvých rokovaní sektorových rád je uvedený v nasledujúcom grafe. 

Naplánované termíny prvých rokovaní tajomníci sektorových rád striktne dodržiavajú.  Sú predpoklady, 

že budú absolvované aj rokovania, ktoré sú naplánované na mesiac september 2019. Konkrétny dátum 

rokovania v mesiaci september 2019 nemá určený Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov. Dôvodom boli zdravotné problémy osôb kompetentných na schvaľovanie 

termínu rokovania. 
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Graf č. 1 Realizácia prvých rokovaní sektorových rád 

 
Zdroj: Trexima Bratislava 

 

Z údajov grafu vyplýva, že do termínu predkladania Priebežnej správy č. II sa uskutočnilo viac ako 62 % 

prvých rokovaní sektorových rád. Zostávajúcich 9 sektorových rád má prvé rokovania naplánované na 

mesiac september 2019. Aj tajomníci týchto sektorových rád už absolvovali rokovania so sociálnymi 

partnermi na túto tému a prerokovali väčšinu technických detailov nielen okolo termínov konania, ale 

aj programu rokovania, zabezpečenia príslušnej dokumentácie a pod. 

Na prvých rokovaniach sektorových rád boli prerokované nasledovné okruhy: 

▪ Inštitucionálne a personálne zloženie sektorovej rady 

▪ Hlavné ciele, princípy, opodstatnenosť, prínosy, organizačnú štruktúru SRI a ďalšie súvisiace 

informácie 

▪ Harmonogram plánovaných aktivít realizácie SRI 

▪ Organizačné zabezpečenie činnosti sektorovej rady (vypĺňanie pracovného výkazu, spôsob 

odmeňovania členov a pod.) 

▪ Harmonogram a postup práce sektorovej rady, vrátane harmonogramu rokovaní 

▪ Návrh záverov z rokovania sektorovej rady 

Členovia sektorovej rady schválili nasledovné dokumenty: 

▪ Inštitucionálne a personálne zloženie sektorovej rady 
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▪ Organizačné zabezpečenie činnosti sektorovej rady  

▪ Rozdelenie členov sektorovej rady do pracovných skupín sektora 

▪ Závery z rokovania sektorovej rady 

Významnou súčasťou programu prvého rokovania bolo určenie úloh členom sektorovej rady na ďalšie 

obdobie vrátane termínu na plnenie úloh. Medzi terminované úlohy patrili spravidla nasledovné: 

Členom sektorových rád:  

▪ Sumarizácia národných a medzinárodných strategických dokumentov súvisiacich s vývojom 

sektora do roku 2030 a záväzkami SR  v tejto oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni 

a zaslanie tajomníkovi v určených termínoch 

▪ Vypracovanie návrhu premís strategického smerovania sektora s identifikáciou dopadu na 

ľudské zdroje pre 1. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ich odoslanie 

tajomníkovi sektorovej rady do určeného termínu.  

▪ Zaslanie námetov expertov pre oblasť tvorby strategického rozvoja ľudských zdrojov do 

určeného termínu. 

▪ Zaregistrovanie sa v IS SRI na základe zaslaného registračného e-mailu a využívanie tohto 

systému na elektronické výkazníctvo práce člena sektorovej rady – určený bol termín registrácie 

a termín vykazovania. 

▪ Vypracovanie  elektronického výkazu práce za mesiac jún 2019. 

▪ Vypracovávanie elektronických výkazov práce za jednotlivé mesiace vždy do 5. dňa 

nasledujúceho mesiaca. 

Tajomníkom sektorových rád: 

▪ Rozdelenie garantovaných NŠZ do pracovných skupín sektorovej rady. 

Predsedom sektorových rád, resp. ďalším expertom z divízií sektora: 

▪ Pridelenie autorstva členov sektorovej rady k NŠZ garantovaným sektorovou radou.   
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2.4  Aktuálny stav v štatistickom vyhodnocovaní garancie NŠZ v pôsobnosti 

sektorových rád, príprava na revíziu NŠZ   

Členovia sektorových rád na prvých rokovaniach posudzovali opodstatnenosť garancie NŠZ, 

prehodnocovali ich adekvátnosť a príslušnosť k sektoru, navrhovali zmeny a presuny do pôsobnosti 

iných sektorových rád, resp. predkladali návrhy na ich neaktuálnosť na trhu práce, t. j. na zrušenie 

garancie. Predkladané návrhy tak ovplyvnili stav počtu garantovaných NŠZ a počtu NŠZ zverejnených 

v Informačnom systéme SRI.   

Osobitnú pozornosť a schválenie sociálnymi partnermi  - RÚZ, AZZZ SR, APZ, ZMOS a KOZ SR vyžaduje 

riešenie návrhu Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu na rekonštrukciu Sektorovej rady 

pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport (APZ už v čase pred predložením Priebežnej správy č II 

túto rekonštrukciu schválila). Rovnako bola táto otázka komunikovaná na úrovni prezidenta aliancie, 

ktorý podporil navrhované riešenie. Viac je k tejto otázke uvedené v časti 2. 2. 1  Aktuálny stav 

inštitucionálneho a personálneho zloženia vrcholných odborných tímov projektu. 

S navrhnutou rekonštrukciou Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie,  výchovu a šport súvisí aj 

návrh na presun garancie niektorých NŠZ do garancie iných sektorových rád. Návrhy na zmenu garancie 

NŠZ, resp. na jej zrušenie na svojom prvom rokovaní odsúhlasila aj Sektorová rada pre textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a 

Sektorová rada kultúru a vydavateľstvo.  

Nasledujúca sumárna tabuľka obsahuje návrhy na zmeny/zrušenie garancie NŠZ za 15 sektorových rád, 

ktoré v mesiacoch jún – júl 2019 absolvovali prvé rokovania.  

Pri názve sektorovej rady sa uvádza počet NŠZ, u ktorých sa predpokladá zmena garancie. Ide o návrhy 

sektorových rád na presun garancie NŠZ iným sektorovým radám, ktoré návrhy už akceptovali alebo 

nie (viď stĺpec “Potvrdenie garancie novej sektorovej rady na rokovaní“). V súvislosti s tým sa 

v poslednom stĺpci zmenil aktuálny počet NŠZ, ktoré sektorové rady garantujú, t. j. zvýšil sa alebo znížil. 

V prípade, že presun ešte nebol akceptovaný, počet garantovaných NŠZ zostáva nezmenený. 

V osobitnom stĺpci sa uvádza počet NŠZ, ktoré sektorové rady po odsúhlasení už nebudú viac 

garantovať a ani nenavrhli presun týchto NŠZ do inej sektorovej rady.  
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Zároveň treba poznamenať, že na prvom rokovaní niektorých sektorových rád nebola v rámci 

programu zahrnutá problematika rozdelenia garancie NŠZ a pre členov sektorových rád boli určené 

termíny na vyjadrenie sa ku garanciám NŠZ do nasledujúceho obdobia. Tieto sektorové rady 

nezaznamenali zmeny v počte garantovaných NŠZ.  

Možno konštatovať, že iba u Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

nastalo zvýšenie počtu garantovaných NŠZ, a to o 1 NŠZ.    

Zníženie počtu garantovaných NŠZ nastalo u nasledujúcich sektorových rád, a to: 

▪ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu o 1 NŠZ, 

▪ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože o 3 NŠZ, 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch o 6 NŠZ.  

U Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo zostal počet garantovaných NŠZ nezmenený, aj keď sa 

počet garantovaných NŠZ zvýšil o 1 NŠZ, avšak zároveň bola zrušená garancia NŠZ – Katalogizátor.  

Ostatné sektorové rady nezaznamenali ku dňu predkladania Priebežnej správy č. II zmeny.  

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu prejavila záujem garantovať nasledujúcich 11 NŠZ 

zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport, a to NŠZ: 

▪ Technik hydrológ, 

▪ Technik geofyziky, 

▪ Technik geológ,  

▪ Fyzik hydrodynamik,  

▪ Fyzikkryogenik, 

▪ Geofyzik,  

▪ Hydrogeológ, 

▪ Mikropaleontológ, 

▪ Paleontológ, 

▪ Seizmológ,  

▪ Vedecký pracovník v geológii.   
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Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie negarantuje v oblasti odpadového hospodárstva 

NŠZ z dôvodu absencie expertov pre túto oblasť (garant AZZZ SR). Obdobná situácia je v Sektorovej 

rade pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, v ktorej je potrebné doplniť členov do 

zloženia Sektorovej rady z oblasti prieskumu trhu a oblasti zábavy a hier (garant RÚZ). 
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Tabuľka č. 6 Sumarizácia zmien/zrušenia garancie NŠZ za vybrané sektorové rady 

P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady 

Zmena garancie NŠZ Potvrdený 
počet NŠZ, 
ktoré 
sektorová 
rada už 
nebude 
garantovať 

Aktualizovaný 
počet NŠZ  
garantovaných  
sektorovou 
radou 

Počet 
NŠZ 

Návrh novej garantujúcej sektorovej rady 

Potvrdenie 
garancie 
novou 

sektorovou 
radou na 
rokovaní 

2 
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, 

geológiu 
0 - - 1 47 

4 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a 

spracovanie kože 
3 

Sektorová rada pre remeslá a osobné 
služby 

? 

3 56 
Sektorová rada pre kultúru a 

vydavateľstvo 
✓ 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel 

✓ 

5 
Sektorová rad pre lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel 
0 - - - 68 

6 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský  a 

polygrafický priemysel 
0 - - - 30 

7 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky, nekovové materiály 
0 - - - 53 

8 
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo 
0 - - - 50 

9 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 0 - - - 27 

10 
Sektorová rada pre automobilový priemysel 

a strojárstvo 
0 - - - 56 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku 0 - - - 35 

13 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné 

prostredie 
0 - - - 53 

15 
Sektorová rada pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch 
6 

Sektorová rada pre verejné služby a 
správu  

? 6 92 
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P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady 

Zmena garancie NŠZ Potvrdený 
počet NŠZ, 
ktoré 
sektorová 
rada už 
nebude 
garantovať 

Aktualizovaný 
počet NŠZ  
garantovaných  
sektorovou 
radou 

Počet 
NŠZ 

Návrh novej garantujúcej sektorovej rady 

Potvrdenie 
garancie 
novou 

sektorovou 
radou na 
rokovaní 

Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku a manažment 

? 

Sektorová rada pre vedu, výskum, 
vzdelávanie, výchovu, šport  

? 

Sektorová rada pre potravinárstvo ? 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 

rybolov 
? 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože  

? 

16 
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 

poštové služby 
0 - - - 101 

17 
Sektorová rada pre informačné technológie 

a telekomunikácie 
0 - - - 42 

19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 0 - - 1 149 

22 
Sektorová rada pre administratívu, 

ekonomiku, manažment 
0 - - - 103 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Legenda:    ✓ odsúhlasenie a potvrdenie garancie NŠZ na rokovaní sektorovej rady 

    ?      výsledok návrhu presunu ešte nie je známy
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2.5 Monitoring progresu sektorových rád v realizácii prvých fáz procesu 

tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, postoje členov 

sektorových rád k strategickým výzvam, zhodnotenie doterajších 

výsledkov 

Realizačný tím SRI už na úvodných rokovaniach so sociálnymi partnermi upozorňoval na dôležitosť  

zodpovednej prípravy všetkých participantov riešenia aktivít národného projektu na tvorbu 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. 

V súlade s tým bolo jedných z principiálnych bodov programu prvých rokovaní sektorových rád (celkom 

rokovaní 15 sektorových rád v mesiacoch jún a júl 2019) zabezpečenie informovanosti členov 

sektorových rád o ich úlohách v procese tvorby strategických dokumentov. V prezentácii tajomníčky 

aliancie bola osobitná pozornosť venovaná problematike sumarizácie národných a medzinárodných 

strategických dokumentov súvisiacim s vývojom sektorov do roku 2030, vysvetleniu obsahu 

jednotlivých cyklov tvorby sektorovej stratégie s osobitným zreteľom na vypracovanie návrhu premís 

strategického smerovania sektora a identifikáciou dopadu na ľudské zdroje. Členom sektorových rád, 

ktoré realizovali prvé rokovania boli určené termíny na vypracovanie zoznamov strategických 

dokumentov a návrhu premís pre 1. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.  

Odozva členov sektorových rád k výzvam na aktívnu účasť v tvorbe sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov bola pozitívna a na základe ich postojov možno predpokladať úspešný priebeh 

procesu tvorby strategických dokumentov sektorov. Členovia sektorových rád na prvých rokovaniach 

zároveň upozorňovali na potrebu vypracovania podrobnejších metodických pravidiel na vypracovanie 

strategických dokumentov rezortov.     

Realizačný tím SRI oslovil viacerých erudovaných odborníkov pôsobiacich vo vzdelávacej a vedecko-

výskumnej sfére, ako aj ďalších expertov – členov RV SRI a aliancie na spoluprácu pri nastavovaní 

metodických pravidiel tvorby strategických dokumentov. Prezentované boli podnetné návrhy a výzvy 

na využitie dostupných domácich a medzinárodných dokumentov, medzi nimi podnet na 

implementáciu vybraných metodických materiálov Úradu podpredsedu vlády SR pre inovácie 

a informatizáciu, ako aj ďalších strategických dokumentov odvetví hospodárstva SR schválených vládou 

SR. Realizačný tím SRI zabezpečil aj množstvo podujatí s prezentáciou problematiky tvorby sektorových 

stratégií na pôde riešiteľskej organizácie, ale aj mimo nej.  
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Zvýšenú pozornosť venoval Realizačný tím SRI vypracovaniu Metodického manuálu na vypracovanie 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „metodický manuál“), ktorý tvorí prílohu 

predkladanej Priebežnej správy č. II.   

2.5.1 Metodický manuál na vypracúvanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

 Realizačný tím SRI pri vypracovaní metodického manuálu sledoval vyhotovenie pracovného 

dokumentu, ktorý bude podrobne a jednoznačne vyjadrovať postupnosť krokov potrebných na 

definovanie  odporúčaní na zabezpečenie dostatku kvalifikovaných a konkurenčne schopných  

pracovných síl zodpovedajúcich potrebám ekonomických subjektov v horizonte 2030. 

Metodický manuál je určený ako pomôcka predovšetkým členom sektorových rád, ich externým 

expertom a členom Realizačného tímu SRI.  

Metodický manuál sa skladá z nasledovných častí: 

A. Základné pojmy v procese tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

B. Hlavné princípy vypracovávania strategických dokumentov 

C. Štruktúra  sektorovej stratégie – strategické cykly 

Časť C. obsahuje pomôcky pre napĺňanie obsahu a postupu prác, príklady, odporúčané analytické 

metódy, najmä metódu tvorby scenárov, PEST analýzu, Porterov model piatich konkurenčných síl, 

Benchmarking, SWOT analýzu.  

V súvislosti s významným podielom analytických prác v procese tvorby stratégií metodický manuál 

obsahuje štruktúru troch typov ukazovateľov za sektor, a to: 

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele (s príkladom ukazovateľov za sektor poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov) 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti, napr. počet zamestnaných osôb podľa 

určených kritérií, priemerná hrubá mesačná mzda, priemerný hodinový zárobok a iné  
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V jednotlivých kategóriách je uvedený zdroj údajov určených na analýzu a zodpovednosť za plnenie 

úloh (tajomníci sektorových rád, experti na tvorbu sektorových stratégií/členovia sektorových rád, 

spolupracujúce subjekty).  

Realizáciou krokov naznačených v metodickom manuáli sa má zabezpečiť realizácia zámerov stratégie 

a ich výstup využiteľný pre prípravu sektorových dohôd a partnerstiev v rámci jednotlivých regiónov 

SR. 

Vypracovaný metodický manuál predložil Realizačný tím SRI: 

▪ tajomníkom sektorových rád na jeho odoslanie členom sektorových rád, ktorým boli na prvých 

rokovaniach sektorových rád v procese tvorby sektorových stratégií už určené konkrétne 

terminované úlohy a aj za pomoci metodického manuálu sa zabezpečí ich koordinovaný postup 

pri plnení úloh v tejto oblasti, 

▪ tajomníkom sektorových rád za účelom usmerňovania expertov sektorových rád v procese 

tvorby sektorových stratégií a priebežného monitoringu stavu a plnenia strategických cieľov, 

zámerov, aktivít a efektivity  opatrení realizovaných v rámci stratégie, 

▪ členom Realizačného tímu SRI na prípravu zadania pre IS SRI s cieľom vypracovania jednotného 

formuláru pre proces tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, 

▪ členom sektorových rád, ako metodickú pomôcku na vypracovanie sektorovej stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov v danom sektore. 

   

2.6 Sektorové partnerstvá, dohody a klastre ako moderné formy 

zabezpečenia rozvoja odvetví hospodárstva  na báze zdieľania 

informácií o inovačných procesoch v regiónoch SR medzi jednotlivými 

aktérmi (zamestnávatelia, školy, vedecké inštitúcie, orgány územnej 

samosprávy  a i.)   

Regionálne trhy práce SR, tak ako trhy práce v širšom európskom, resp. celosvetovom priestore 

narážajú na prekážky, ktoré vyžadujú koordinované riešenia. Obzvlášť významné sú v zabezpečovaní  

kvantitatívneho a kvalitatívneho pokrytia požiadaviek zamestnávateľských subjektov zameraných na    

udržateľnosť ekonomického rastu prostredníctvom pracovných síl vybavených kľúčovými 

kompetenciami, vedomosťami a zručnosťami v súlade s inovačnými trendmi. Medzi nástroje 
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umožňujúce prijať koordinované, účinné opatrenia v riešení výziev a kritických situácií na trhoch práce 

patria sektorové dohody a sektorové partnerstvá. Ich iniciátormi a realizátormi sú najmä samosprávne 

kraje, zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie v súčinnosti s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, 

zamestnávateľskými, odborovými zväzmi a organizáciami a ďalšími subjektmi.  

Platformou analýz aktuálnej situácie v sektoroch hospodárstva SR  z hľadiska predpokladaných výziev  

v oblasti uzatvárania sektorových dohôd a partnerstiev sú podklady identifikujúce zamestnávateľské 

subjekty spadajúce pod jednotlivé sektory hospodárstva SR. Zdrojom identifikácie je Register 

organizácií ŠÚ SR.          

2.6.1 Zhodnotenie etapy identifikácie zamestnávateľských subjektov pri formovaní 

regionálnych zhlukov v triedení podľa krajov SR 

 

V období vypracovávania Priebežnej správy č. I Realizačný tím SRI monitoroval zamestnávateľské 

subjekty patriace pod sektory hospodárstva SR z Registra organizácií ŠÚ SR. Tajomníci sektorových rád 

vyhotovili zoznamy zamestnávateľov podľa divízií SK NACE Rev. 2 prislúchajúcich daným sektorom. 

Ďalším akceptovaným triediacim kritériom bola veľkostná kategória odvodená od počtu 

zamestnancov.  

V ďalšej etape identifikácie zamestnávateľských subjektov, t. j. v období prípravy Priebežnej správy č. 

II Realizačný tím SRI vykonal nasledovné aktivity: 

▪ usporiadanie údajov o zamestnávateľských subjektoch tak, že základným triediacim aspektom 

bol regionálny celok – kraj (z dôvodu riešenia regionálnych aspektov trhu práce formou 

koordinácie aktivít zamestnávateľov v kraji, vzdelávacieho systému územného celku, 

odborových organizácií, príslušných úradov PSVR), 

▪ aplikácia ďalších triedení údajov o zamestnávateľoch pôsobiacich v príslušných sektoroch 

a spadajúcich pod divízie SK NACE Rev. 2 sektorov, a to podľa: 

1. veľkostných kategórií vyjadrených počtom zamestnancov, 

2. právnej formy, 

3. druhu vlastníctva, 

▪ analýzy údajov o zamestnávateľoch vytriedených podľa horeuvedených kritérií slovnou formou, 

pomocou grafov, ako aj uvedením TOP zamestnávateľských organizácií v informáciách 
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tajomníkov sektorových rád o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 

sektorových rád a ich ďalších úlohách pri realizácii NP SRI.   

V nasledujúcej tabuľke sú zaznamenané údaje o celkovom počte zamestnávateľov v jednotlivých 

sektoroch hospodárstva SR – podľa sektorových rád a podľa jednotlivých právnych foriem. Prehľad 

právnych foriem je spracovaný v legende podľa kódov právnych foriem. Uvedený je aj zoznam 

sektorových rád, ktoré sú v prehľade vyznačené len číslom.  

Celkový počet zamestnávateľských subjektov spadajúcich pod jednotlivé sektory (sektorové rady)  je  

24 128. Na sumarizáciu boli vybrané zamestnávateľské subjekty s počtom zamestnancov vyšším ako 

10. Z realizovaných analýz vyplýva, že bude potrebné podrobnejšie pracovať s údajmi 

o zamestnávateľoch, ktorí zamestnávajú menej ako 10 osôb z dôvodu, že ide o štatisticky významnú 

skupinu s dopadom na tvorbu stratégií rozvoja ľudských zdrojov a určovania vývojových tendencií 

v rámci prognózovania potrieb trhu práce. 

Právnou formou s najvyššou frekvenciou je právna forma č. 112 – Spoločnosť s ručením obmedzeným, 

ktorou disponuje 13 771 zamestnávateľov, čo predstavuje z celkového počtu zamestnávateľov 57,07 

%. Najvyššiu početnosť má táto právna forma v sektore Obchod, marketing, gastronómia a cestovný 

ruch (3953 zamestnávateľov), za ktorou nasledujú sektor Automobilový priemysel a strojárstvo 

a sektor Stavebníctvo, geodézia a kartografia (cca po 1700 zamestnávateľov).   

Druhou právnou formou z hľadiska početnosti zamestnávateľských subjektov je právna forma č. 321- 

Rozpočtová organizácia s počtom 3 184 zamestnávateľov (13,2 % z celkového počtu 

zamestnávateľských subjektov). Najvyšším počtom zamestnávateľov medzi rozpočtovými 

organizáciami (2 501 zamestnávateľov) dominuje sektor Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport.   

Najnižšie zastúpenie majú právne formy č. 108, 125, 311, 312 a 422, a to len po jednom 

zamestnávateľovi. Jedná  sa o právnu formu Podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v OR podnikajúca ako 

samostatne hospodáriaci roľník, Jednoduchá spoločnosť na akcie, NBS, Banka-štátny peňažný ústav, 

Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR.  
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112 372 38 401 285 434 105 327 56 148 1 706 230 78 134 1 709 3 953 1 064 365 412 67 229 4 1 010 253 391 13 771 57,07%

321 1 1 5 19 2 1 3 48 2 501 245 1 357 3 184 13,20%

121 76 14 74 19 16 25 50 15 26 182 33 54 35 180 254 95 84 171 19 49 6 94 65 22 1 658 6,87%

801 1 574 1 574 6,52%

101 5 83 34 63 8 8 1 12 95 3 134 623 27 1 8 1 9 21 13 1 149 4,76%

331 2 3 1 1 43 29 4 4 3 10 169 224 7 1 56 3 560 2,32%

205 407 1 3 11 2 5 6 2 10 3 8 29 1 60 2 1 2 553 2,29%

119 2 412 1 18 433 1,79%

120 2 2 3 41 2 288 338 1,40%

421 1 1 1 1 1 4 1 13 3 28 54 11 18 34 1 4 24 1 2 203 0,84%

701 164 1 165 0,68%

107 29 8 4 1 3 1 9 40 1 2 1 99 0,41%

110 1 1 5 1 1 6 6 54 1 2 78 0,32%

113 2 2 3 2 1 15 6 1 1 2 11 4 4 21 2 77 0,32%

721 63 1 64 0,27%

382 1 2 24 3 30 0,12%

102 4 1 1 5 1 10 2 1 1 26 0,11%

751 2 1 22 25 0,10%

109 1 1 2 9 5 2 1 3 24 0,10%

105 1 2 10 2 6 21 0,09%

301 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 18 0,07%

271 11 11 0,05%

103 10 10 0,04%

111 3 1 1 3 1 1 10 0,04%

123 1 1 2 1 3 8 0,03%

803 8 8 0,03%

381 2 3 5 0,02%

741 5 5 0,02%

383 2 2 4 0,02%

106 2 2 0,01%

117 2 2 0,01%

711 2 2 0,01%

745 2 2 0,01%

911 2 2 0,01%

921 2 2 0,01%

108 1 1 0,00%

125 1 1 0,00%

311 1 1 0,00%

312 1 1 0,00%

422 1 1 0,00%

SÚČET 906 54 578 352 546 145 402 74 191 2 033 275 135 221 2 117 5 018 1 275 481 711 314 3 758 1 855 1 191 1 050 446 24 128 100,00%

CELKOVÝ POČET 

ZAMESTNÁVATEĽOV 

%

PRÁVNA 

FORMA

CELKOVÝ POČET 

ZAMESTNÁVATEĽOV23 24

SEKTOROVÁ RADA

17 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 165 6 7 8 9 101 2 3 4

Zdroj: Register organizácií Štatistický úrad Slovenskej republiky, TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie 

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

 

Legenda právnych foriem: 

KÓD PRÁVNA FORMA 

101 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri 

102 Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri 

103 Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 

105 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

106 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri 

107 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník 

108 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník 

109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 

110 Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 

111 Verejná obchodná spoločnosť 

112 Spoločnosť s ručením obmedzeným 

113 Komanditná spoločnosť 

117 Nadácia 

119 Nezisková organizácia 

120 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  

121 Akciová spoločnosť 

123 Európska spoločnosť 

125 Jednoduchá spoločnosť na akcie  

205 Družstvo 

271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. 
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KÓD PRÁVNA FORMA 

301 Štátny podnik 

311 Národná banka Slovenska 

312 Banka-štátny peňažný ústav 

321 Rozpočtová organizácia 

331 Príspevková organizácia 

381 Fondy 

382 Verejnoprávna inštitúcia 

383 Iná organizácia verejnej správy 

421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 

422 Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR 

701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) 

711 Politická strana, politické hnutie 

721 Cirkevná organizácia 

741 Stavovská organizácia - profesná komora 

745 Komora (s výnimkou profesných komôr) 

751 Záujmové združenie právnických osôb 

801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

803 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 

911 Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra  

921 Medzinárodné organizácie a združenia 
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2.7 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter 

prispôsobovania sa pracovníkov zmenám na trhu práce 

Na základe analyzovania Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 20208 (ďalej len „NSZ SR“), ako 

aj Informácie o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 

20209, boli v Úvodnej správe vyselektované premenné, ktoré by mali slúžiť pre potreby monitoringu 

plnenia NSZ SR. Z hľadiska svojho charakteru by Informačný systém NSP/SRI mal byť nástrojom, ktorý 

bude informácie predmetných dokumentov prezentovať užívateľom v prijateľnej a užívateľsky 

priaznivej forme. Vybrané premenné boli v predmetnej správe charakterizované ako indikátory pre 8 

jednotlivých oblastí, vyplývajúcich z NSZ SR. Prvá tematická oblasť NSZ SR, konkrétne podpora tvorby 

pracovných miest, bola predmetom Priebežnej správy č. I. Dôležitým prvkom tejto priebežnej správy 

bolo navrhnutie spôsobu hodnotenia úloh, na ktorých plnení sa relevantní stakeholderi dohodli v NSZ 

SR. Hodnotenie úloh bude možné realizovať prostredníctvom tzv. dashboardov. 

Zameranie Priebežnej správy č. II súvisí s ďalším bodom stratégie zmien NSZ, konkrétne s rozvojom 

sociálnej ekonomiky ako inovatívneho nástroja podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti. 

Sledovať sa bude plnenie tohto bodu v zmysle vyhodnotenia plnenia NSZ SR a navrhnuté budú 

ukazovatele pre sledovanie aktuálneho stavu podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej 

republike. 

Informácia o vyhodnotení plnenia NSZ SR bola vypracovaná v súlade s bodom B.2. uznesenia vlády SR 

č. 665 zo 17. 12. 2014. Podľa predmetného uznesenia, minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

predkladá na rokovanie vlády SR Vyhodnotenie plnenia NSZ SR vrátane návrhu na jej prípadnú 

aktualizáciu každoročne do 30. júna (prvýkrát realizovaná v roku 2015).  

Dôležitosť sociálnej ekonomiky, ako inovatívneho nástroja podpory regionálnej a miestnej 

zamestnanosti, potvrdzujú výsledky pôsobenia sociálnej ekonomiky v krajinách EÚ, podľa ktorých je 

v tejto oblasti zamestnaných viac ako 14 miliónov platených zamestnancov a podiel na HDP celej EÚ je 

                                                           
8   MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná stratégia zamestnanosti  
Slovenskej republiky do roku 2020. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné na internete: 
<https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-
zamestnanosti/ 
9  MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Informácia o vyhodnotení plnenia 
Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu. [online]. 
MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné na internete: 
<https://hsr.rokovania.sk/140112019%E2%80%93m_opva/> 
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na úrovni približne 10 %10. Podpora zamestnanosti aj prostredníctvom rozvoja sociálnej ekonomiky je 

zakotvená aj v NSZ SR, v rámci ktorej sa určili tri hlavné piliere rozvoja, ktoré by zabezpečili priblíženie 

sa k štandardom v krajinách EÚ 15. Medzi tri oblasti sú zaradené:  

▪ Legislatívna oblasť 

▪ Finančná oblasť 

▪ Infraštruktúrna oblasť 

 

Stratégia a jej jednotlivé úlohy v oblasti podpory sociálnej ekonomiky nekvantifikujú ukazovatele 

v číselnej podobe, skôr sa zameriavajú na zadefinovanie právneho, legislatívneho a infraštruktúrneho 

rámca pre rozvoj sociálnej ekonomiky v národných podmienkach. Tri vyššie spomenuté hlavné piliere 

pre podporu sociálnej ekonomiky, ako inovatívneho nástroja, sú rozšírené o 6 strategických úloh 

s nasledovným vyhodnotením k 30. júnu 2019, vyplývajúcim z Informácie o vyhodnotení plnenia NSZ 

SR11: 

1. Krátkodobé zlepšenie legislatívneho prostredia pre fungovanie sociálnej ekonomiky 

rozšírením legislatívne zakotveného pojmu „sociálny podnik“ o dimenzie prítomné 

v európskych dokumentoch a legislatíve.  

2. Spracovanie samostatnej komplexnej právnej úpravy o sociálnej ekonomike 

v strednodobom horizonte od prijatia NSZ SR 

o S účinnosťou od 1. mája 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov12. 

Prijatie zákona bolo podnietené nekompletnou legislatívou a štatistikou tretieho 

sektora, dobrovoľníctva a sociálneho podnikania. Koncepcia zákona je nasledovná: 

▪ ustanovuje sektor sociálnej ekonomiky, 

▪ definuje subjekty sociálnej ekonomiky, 

▪ určuje podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, 

▪ definuje druhy registrovaných sociálnych podnikov, 

▪ vymedzuje možnosti poskytnutia podpory pre sociálne podniky, 

                                                           
10  EUROPEAN PARLIAMENT. Social Economy.. [online]. EP, 2016 [cit. 2019-07-12]. Dostupné na internete: 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU%282016%29578969_EN.pd> 
11   MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie 
zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-12]. Dostupné na 
internete: <https://hsr.rokovania.sk/140112019%E2%80%93m_opva/> 
12   SLOV-LEX. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
[online]. 2019 [cit. 2019-07-12]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2018/112/ 
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▪ určuje pravidlá na zamedzenie zneužívania poskytnutej podpory, 

▪ vytvára systém kontrolných mechanizmov, 

▪ definuje správu sektora sociálnej ekonomiky. 

3. Pripraviť finančnú podporu sociálnej ekonomike v podobe Fondu sociálnych fondov 

rozvojového kapitálu (FOSFOR) ako samostatného podfondu Slovenského investičného 

holdingu (SIH) 

o v uplynulom období boli v rámci SIH  navrhnuté jednotlivé finančné nástroje, ktorými 

sa budú vykonávať úlohy FOSFORu. Postupne sú vytvárané a zavádzané finančné 

nástroje v zmysle vyššie spomenutého zákona o sociálnej ekonomike. V roku 2018 

bola schválená schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore 

sociálnej ekonomiky. Pre záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky boli v tomto 

roku vybraní dvaja finanční sprostredkovatelia. 

4. Vytvorenie infraštruktúry na logistickú podporu subjektov sociálnej ekonomiky v oblastiach 

poradenstva, s cieľom uľahčenia fungovania sociálnych podnikov 

o  V roku 2018 boli do prevádzky uvedené prvé štyri regionálne centrá sociálnej 

ekonomiky, spustené v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Jedná 

sa o regionálne centrá v mestách Banská Bystrica, Košice, Nitra a Prešov. Realizácia 

projektu je vykonávaná v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a jej 

cieľom je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry sociálnej 

ekonomiky. Okrem regionálnych centier, ktoré majú v tomto roku vzniknúť vo 

zvyšných krajských mestách, bude vytvorená aj centrálna koordinačná jednotka.  

5. Podpora infraštruktúry pre vznik a realizáciu podnikateľských zámerov/plánov 

o Minulý rok bol pripravený národný projekt „Podpora integračných podnikov“, ktorý je 

v súčasnosti realizovaný prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Hlavným zámerom projektu je kompenzácia príspevkov na mzdy a dodatočné náklady. 

V rámci tejto pomoci je zadefinovaný celkový predpokladaný počet podporených osôb 

1 500 – zamestnávanie znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci sociálnej 

ekonomiky.  

6. Poskytovanie podpory vo forme kombinácie grantov a finančných nástrojov z fondu FOSFOR 

začínajúcim i existujúcim podnikom 

o MPSVR SR a Ústredie PSVR pripravujú národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne 

podniky – nenávratná zložka“, kde je zadefinovaný počet 62 podporených 

mikropodnikov, malých a stredných podnikov (vrátane družstevných podnikov 
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a podnikov sociálneho hospodárstva). Nakoľko je predmetný národný projekt 

v procese prípravy, celkový konečný počet podporených subjektov sa môže líšiť.  

Z uvedeného vyplýva, že analyzované oblasti z NSZ SR v časti podpory sociálnej ekonomiky sa v značnej 

miere darí napĺňať. Významným pilierom bolo vytvorenie samostatného a komplexného legislatívneho 

rámca pre oblasť sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, ktoré sa podarilo splniť prijatím zákona 

o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní v máji 2018. Zákon okrem iného jasne charakterizuje aj 

finančné nástroje podpory rozvoja oblasti sociálnej ekonomiky, na čo plynule nadväzujú navrhnuté 

finančné nástroje v rámci SIH a plánované finančné podpory v rámci národných projektov „podpora 

integračných podnikov“ a „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.  

V oblasti podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v NSZ SR absentuje rámec, ktorým by sa dala úspešnosť 

plnenia realizovaných úloh kvantifikovať. Taktiež absentuje jasná kvantifikácia počtu subjektov 

sociálnej ekonomiky – najmä v oblasti počtu zamestnaných osôb a v oblasti čerpania príspevkov na 

podporu zakladania a udržiavania subjektov sociálnej ekonomiky.  

Z tohto dôvodu je v rámci predkladanej správy navrhnutý spôsob kvantifikácie a hodnotenia takých 

údajov, ktoré by napomohli vytvoriť presný obraz o súčasnom stave rozvoja sociálnej ekonomiky 

v národných podmienkach. Existujú viaceré návrhy, ktoré by mohli plniť funkciu relevantných 

indikátorov naplnenia cieľa pre rozvoj danej oblasti. Sú to nasledovné: 

▪ KVANTITATÍVNE VYHODNOTENIE ZAKLADANIA SOCIÁLNYCH PODNIKOV  

MPSVR SR spravuje Register sociálnych podnikov13, ktorý v štruktúrovanej podobe eviduje 

registrované sociálne podniky založené v zmysle zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch. Ku dňu predkladania Priebežnej správy č. II je počet registrovaných podnikov 21.  

 

Predmetný indikátor je možné sledovať a vyhodnocovať z viacerých aspektov: 

o Prehľad počtu registrovaných sociálnych podnikov na celonárodnej úrovni, 

o Prehľad počtu registrovaných podnikov na regionálnej úrovni – najmä v menej rozvinutých 

okresoch na základe tzv. Akčných plánov pre menej rozvinuté okresy.14 Práve Akčné plány 

                                                           
13 MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Register sociálnych 
podnikov. [online]. MPSVR SR, 2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné na internete: < 
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-
podnikov-09-2018.html> 
14 v zmysle zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov  
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definujú nástroje znižovania nezamestnanosti v 20 okresoch. Jedným z nástrojov je podpora 

sociálnej ekonomiky a zakladanie sociálnych podnikov, ktoré sú kvantitatívne zadefinované.  

Na účely vyhodnotenia zakladania sociálnych podnikov v SR je možné využiť nasledujúci návrh 

grafického zobrazenia, vrátane číselnej informácie o aktuálnom počte registrovaných podnikov 

z registra MPSVR SR. 

Graf č. 2 Aktuálny počet registrovaných sociálnych podnikov v Slovenskej republike 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Register sociálnych podnikov, MPSVR SR, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

▪ POČET ZAMESTNANÝCH OSÔB V SOCIÁLNYCH PODNIKOCH  

Dáta MPSVR SR o registrovaných sociálnych podnikoch by mohli byť doplnené o počet osôb 

zamestnaných v sociálnych podnikoch. Štruktúra zamestnaných by mohla byť vyhodnocovaná 

napr. z hľadiska zamestnaných osôb, ktoré boli bez práce viac ako 12 mesiacov a sú teda 

kategorizované ako dlhodobo nezamestnané osoby. V nasledujúcom grafe je ukážka grafického 

zobrazenia počtu osôb zamestnaných v sociálnych podnikoch. Uvedené počty sociálnych 

podnikov do roku 2022 v nasledujúcom grafe sú informatívne.  
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Graf č. 3 Počet zamestnaných osôb v sociálnych podnikoch 

 

 

 

 

  

                            

Zdroj: MPSVR SR, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

Z dôvodu, že NSZ SR explicitne neuvádza plánovaný počet založených sociálnych podnikov, prípadne 

počet osôb zamestnaných v tomto subjekte sociálnej ekonomiky, môže sa cieľ pre Slovenskú republiku 

kvantifikovať len na základe dostupných dát z Akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Práve tie 

sú zdrojom údajov o plánovanom počte založených sociálnych podnikov a plánovanom počte 

zamestnaných osôb v každom z 20-tich okresov. Na základe analýzy akčných plánov bolo možné 

zostaviť nasledujúcu tabuľku: 

POČET DLHODOBO 

NEZAMESTNANÝCH 

OSÔB 
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Tabuľka č. 8 Súhrnná tabuľka analyzovaných dát v zmysle akčných plánov pre najmenej rozvinuté 
okresy spolu s údajmi o uchádzačoch o zamestnanie 

P. 
č.  

Okres 

Termín 
prijatia 

akčného 
plánu 

Plánovaný 
počet 

subjektov 
sociálnej 

ekonomiky 

Plánovaný 
počet 

vytvorených 
pracovných 

miest 

Celkový počet 
uchádzačov o 
zamestnanie15 

Dlhodobo 
nezamestnaní 
(>12mesiacov) 

16 

1 Kežmarok 02/2016 4   8 437 5 537 

2 Lučenec 06/2016 5 282 6 575 3 929 

3 Poltár 9/2016 10 65 2 298 1 518 

4 Revúca 9/2016   70 5 509 3 245 

5 Rimavská Sobota 6/2016 8   11 934 8 302 

6 Veľký Krtíš 9/2016 6 50 3 662 2 104 

7 Sabinov 8/2016   120 5 640 3 399 

8 Svidník 8/2016 6 84 3 592 2 081 

9 Vranov nad Topľou 8/2016 8 175 8 277 4 948 

10 Rožńava 9/2016   131 7 347 4 791 

11 Sobrance 8/2016 7   2 052 1 284 

12 Trebišov 8/2016 6 178-280 10 625 6 809 

13 Gelnica 4/2018   87 1 944 1 093 

14 Bardejov 7/2018 4 62 4 570 2 162 

15 Medzilaborce 7/2018 1 30 826 444 

16 Košice - okolie 10/2018   20 6 624 3 420 

17 Snina 1/2019 6 39 1 845 772 

18 Levoča 1/2019 5 76 1 664 713 

19 Michalovce návrh 04/2019 5 100 6 117 3 190 

20 Stropkov návrh 04/2019 4 40 1 197 585 

 
Zdroj: Akčné plány pre najmenej rozvinuté okresy; ÚPSVR SR 

 

Ako bolo vyššie spomenuté, v súčasnosti absentuje akákoľvek celková kvantifikácia pre plánovaný 

počet sociálnych podnikov, prípadne plánovaný cieľ v počte osôb zamestnaných v sociálnych 

podnikoch v Slovenskej republike. Ak by bolo potrebné určiť orientačný počet,  možno vychádzať len 

z dostupných zdrojov, z ktorých najpresnejšiu kvantifikáciu obsahujú práve akčné plány v zmysle 

zákona o najmenej rozvinutých okresoch v Slovenskej republike. V zmysle konkrétnych akčných plánov 

pre menej rozvinuté okresy sú k dispozícii odhady v počte vytvorených pracovných miest pre najbližšie 

roky (v horizonte do roku 2022, v závislosti od okresu). Sociálne podniky sú podľa definície vhodným 

                                                           
15 Údaje o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie v danom okrese boli zisťované za obdobie prislúchajúce 
k termínu prijatia Akčného plánu v predmetnom okrese 
16 Údaje o celkovom počte dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v danom okrese boli zisťované 
za obdobie prislúchajúce k termínu prijatia Akčného plánu v predmetnom okrese 
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nástrojom na riešenie dlhodobej nezamestnanosti, ako jedného z hlavných problémov trhu práce 

Slovenskej republiky. V tomto prípade je možné vyčísliť podiel plánovaného počtu vytvorených 

pracovných miest na celkovom počte dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 

v predmetných okresoch, čím bude možné určiť percentuálny rozsah využiteľnosti dlhodobo 

nezamestnanej pracovnej sily pre jednotlivé okresy.   

Na základe prepočtov je možné z akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy vyčísliť podiel na 

úrovni približne 4,5 %, čo by v prípade uplatnenia na aktuálny celkový počet dlhodobo nezamestnaných 

uchádzačov o zamestnanie v rámci celého národného hospodárstva tvorilo viac ako 2 758 uchádzačov 

o zamestnanie.  

 

▪ PODIEL SOCIÁLNYCH PODNIKOV V ČLENENÍ NA DRUHY  

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch definuje 3 druhy sociálnych podnikov:  

- Integračný sociálny podnik 

- Sociálny podnik bývania 

- Iný registrovaný podnik 

Predmetom vyhodnotenia podpory rozvoja sociálnej ekonomiky by mohla byť aj kvantifikácia 

jednotlivých druhov sociálnych podnikov, v zmysle zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch.  

Graf č. 4 Podiel sociálnych podnikov v členení na druhy v zmysle zákona o sociálnej      ekonomike 
a sociálnych podnikoch 

 

Zdroj: MPSVR SR, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

 

79%

13%

8%

Integračný sociálny
podnik

Sociálny podnik
bývania

Iný registrovaný
podnik



   
 

79 
 

▪ POČET VZNIKNUTÝCH PRACOVNÝCH POZÍCIÍ V SOCIÁLNYCH PODNIKOCH V ČLENENÍ NA 

ZAMESTNANIA KLASIFIKÁCIE SK ISCO-08, PRÍPADNE V ČLENENÍ PODĽA PÔSOBNOSTÍ 

SEKTOROVÝCH RÁD 

Vzniknuté pracovné miesta v registrovaných sociálnych podnikoch môžu byť vyhodnocované na 

základe klasifikácie SK ISCO-08 na konkrétne pracovné miesta, prípadne ich vyhodnotenie môže byť 

v členení na pôsobnosť sektorových rád.  

Graf č. 5 Počet novovzniknutých pracovných miest v sociálnych podnikoch v roku 2019 v členení 
podľa pôsobnosti sektorových rád 

 

Zdroj: MPSVR SR, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 
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▪ LOKÁCIA SOCIÁLNYCH PODNIKOV PODĽA REGIÓNOV  

Tento indikátor môže vyjadrovať lokalizáciu registrovaných sociálnych podnikov z pohľadu 

regionálneho členenia.  

Obrázok č. 1 Lokalizácia registrovaných sociálnych podnikov v Slovenskej republike 
 

Zdroj: MPSVR SR, www.socialnepodnikanie.sk; vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava 

 

Na účely regionálneho vyhodnotenia je vhodné vytvoriť mapu s regionálnym členením na úrovni 

okresov a vyhodnocovať plnenie akčných plánov pre menej rozvinuté okresy v zmysle zadefinovaných 

kvantifikovaných úloh pre zakladanie sociálnych podnikov a plnenie počtu zamestnaných ľudí 

v predmetných podnikoch.  

Ďalšími návrhmi pre jednotlivé dashboardy sú nasledovné dva indikátory s popismi:  

 

▪ VYHODNOTENIE NÁKLADOV NA ZAKLADANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV  

Informáciami o čerpaní príspevkov cez národný projekt Podpora integračných podnikov disponuje 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe týchto dát je možné vyhodnocovať na pravidelnej 

báze finančné náklady vynaložené na vznik a udržanie sociálnych podnikov. Možnosť doplnenia 

o členenie na právne formy registrovaných sociálnych podnikov. 

 

http://www.socialnepodnikanie.sk/
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▪ KVANTIFIKÁCIA VYUŽITÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV AKO NÁSTROJA NA ZALOŽENIE A 

UDRŽANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV V ZMYSLE FINANČNEJ POMOCI DEFINOVANEJ ZÁKONOM 

Vyhodnocovanie jednotlivých príspevkov, ktoré sú častými nástrojmi na financovanie nákladov na 

zamestnávanie znevýhodnených osôb v sociálnych podnikoch je jedným z ďalších možných indikátorov 

pri sledovaní podpory sociálnej ekonomiky v národnom hospodárstve. Spomedzi príspevkov môžu byť 

sledované a vyhodnocované napríklad:  

o príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti17 (jedna 

z najvyužívanejších foriem finančnej podpory pre sociálne podnikanie v obciach); 

o príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo 

formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52 zákona o službách zamestnanosti 

a doplnení niektorých zákonov); 

o príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50 zákona o službách zamestnanosti 

a doplnení niektorých zákonov). 

 

2.8 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ 

Integrálnou súčasťou systematického rozboru ekonomických činností z aspektu ich vplyvu na štruktúru 

dopytu po kvalifikovaných ľudských zdrojoch je taktiež identifikácia funkčných väzieb medzi hlavnými 

relevantnými divíziami SK NACE Rev. 2 v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie SR 

a príslušnými dodávateľskými, resp. odberateľskými segmentmi, v súlade s požiadavkami realizácie 

Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, a to: 18 

1. Doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, zahrňujúca divízie SK NACE Rev. 2: 

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

prostriedkov, má primárne dodávateľsko – odberateľské väzby na nasledovné sektory 

NSP/SRI: 

                                                           
17   Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa 
§ 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí 
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 
18   ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online]. 
2017. [cit. 2019-05-02]. Dostupné na internete: <https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/ 
Rada%20vldy/10.%20rokovanie%20rady%2030-6-2017/IMPLEMENTACNY-PLAN_SK_final_EK.pdf> . 



   
 

82 
 

- Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

- Sektor chémia a farmácia, 

- Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

- Sektor automobilový priemysel a strojárstvo, 

- Sektor elektrotechnika, 

- Sektor doprava, logistika, poštové služby, 

- Sektor informačné technológie a telekomunikácie. 

2. Doména „Priemysel pre 21. storočie“, zahrňujúca divízie SK NACE Rev. 2: 20 Výroba 

chemikálií a chemických produktov, 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 24 Výroba a 

spracovanie kovov, 25 Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení, 27 Výroba 

elektrických zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených, 35 Dodávka 

elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, má primárne dodávateľsko – odberateľské väzby 

na nasledovné sektory NSP/SRI: 

- Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

- Sektor ťažba a úprava surovín, geológia, 

- Sektor potravinárstvo, 

- Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

- Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

- Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

- Sektor chémia a farmácia, 

- Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

- Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, 

- Sektor automobilový priemysel a strojárstvo, 

- Sektor elektrotechnika, 

- Sektor energetika, plyn, elektrina, 

- Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

- Sektor informačné technológie a telekomunikácie, 

- Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport. 

 

3. Doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“, zahrňujúca divízie SK NACE Rev. 2: 

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 62 Počítačové programovanie, 

poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné služby, 74 Ostatné odborné, vedecké 
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a technické činnosti, 75 Veterinárne činnosti, má primárne dodávateľsko – odberateľské 

väzby na nasledovné sektory NSP/SRI: 

- Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

- Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

- Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

- Sektor chémia a farmácia, 

- Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

- Sektor automobilový priemysel a strojárstvo, 

- Sektor elektrotechnika, 

- Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

- Sektor informačné technológie a telekomunikácie, 

- Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

- Sektor administratíva, ekonomika, manažment, 

- Sektor kultúra a vydavateľstvo, 

- Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport, 

- Sektor remeslá a osobné služby. 

 

4. Doména „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, ktorá v členení podľa SK NACE 

Rev. 2  zahrňuje divíziu 86 Zdravotníctvo, má primárne dodávateľsko – odberateľské väzby na 

nasledovné sektory NSP/SRI: 

- Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

- Sektor chémia a farmácia, 

- Sektor automobilový priemysel a strojárstvo, 

- Sektor informačné technológie a telekomunikácie, 

- Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport, 

- Sektor verejné služby a správa, 

- Sektor zdravotníctvo, sociálne služby. 

 

5. Doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“, zahrňujúca divízie SK NACE Rev. 2: 

1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 2 Lesníctvo a ťažba 

dreva, má primárne dodávateľsko – odberateľské väzby na nasledovné sektory NSP/SRI: 

- Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 



   
 

84 
 

- Sektor potravinárstvo, 

- Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

- Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

- Sektor chémia a farmácia, 

- Sektor automobilový priemysel a strojárstvo, 

- Sektor energetika, plyn, elektrina, 

- Sektor voda, odpad a životné prostredie, 

- Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport. 

Funkčné väzby medzi ekonomickými činnosťami realizovanými v rámci jednotlivých sektorov NSP/SRI 

zabezpečujú taktiež intelektuálne dráhy prenosu inovačných poznatkov s osobitným významom 

v oblasti transformácie invencií na výrobky a služby, a to vo väzbe na zmeny požadovaných vedomostí, 

zručností a spôsobilostí pracovných  síl, ako aj na efektívnu ochranu práv duševného vlastníctva. 
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3. 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 

3.1 Základné aspekty vývoja inovácií ako zdroja štruktúrnych zmien 

v dopyte podnikov a organizácií po kvalifikovaných pracovných silách 

Kvalifikované ľudské zdroje sú kľúčovým predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky 

a rýchlejšieho rozvoja vedomostnej spoločnosti. Vyššia inovačná výkonnosť je v rámci členských krajín 

EÚ spojená taktiež s vyššou mierou zamestnanosti a rozvoj zručností pracovných síl v súlade 

s požiadavkami nových pracovných miest patrí medzi priority politiky EÚ v oblasti podpory inovácií 

a zamestnanosti. 19  

Adekvátne zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce na inovačné determinanty štruktúrnych 

zmien priebiehajúcich v rámci národného hospodárstva je nevyhnutným predpokladom úspešnosti 

procesu sektorovo riadených inovácií, s cieľom efektívnejšieho využívania materiálnych 

aj nemateriálnych zdrojov na zvyšovanie kvality života obyvateľstva prostredníctvom produkcie 

konkurencieschopných výrobkov a služieb v jednotlivých sektoroch NSP/SRI. 

Inovácie sú intelektuálnym základom pre nové pracovné miesta a zvyšovanie produktivity, sú hnacím 

motorom hospodárskeho rastu a celospoločenského rozvoja, pričom práve inovácie majú zohrávať 

rozhodujúcu úlohu pri riešení naliehavých sociálnoekonomických výziev, vrátane demografických 

zmien, obmedzenosti prírodných zdrojov a meniacej sa klímy. Osobitne významné oblasti vzdelávania 

a prípravy pre trh práce, efektívneho prepojenia výchovno - vzdelávacích, výskumno - vývojových 

                                                           
19 EUROPEAN COMMISION. State of the Innovation Union. [online]. Brussels : Directoriate-General for 
Research and Innovation, 2015. 100 p. [cit. 2019-07-05]. Dostupné na internete: <https:// 
publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0487b7b9-b5d6-11e5-8d3c-01aa75ed71a 
1/language-en/format-PDF/source-71238593> . ISBN 978-92-79-52969-6. 
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a produkčných činností tvoria hlavné piliere dlhodobého rozvoja ekonomiky a spoločnosti. Inovatívne 

ľudské zdroje, podniky a celé sektory sú produktívnejšie, odolnejšie voči globálnym ekonomickým 

výkyvom, prispôsobivejšie na rastúcu dynamiku trhových zmien a schopnejšie zabezpečovať vyššiu 

kvalitu života obyvateľstva. 20 

Základom každej inovačnej činnosti je systematické skúmanie tých oblastí zmien, ktoré môžu byť 

zdrojom nových rozvojových príležitostí, pričom predpoklady na realizáciu inovácií nadobúdajú ľudia 

už od vzdelávania v ranom detstve, postupne na všetkých stupňoch vzdelávania, nevynímajúc 

jednotlivé zložky celoživotného vzdelávania. Vo výchove a vzdelávaní je pritom nevyhnutné akcentovať 

zameranie na pozitívne invencie, ktoré v sebe obsahujú prvotnú ideu dosiahnutia ďalších prínosov pre 

ľudstvo, a to na rozdiel od negatívnych invencií, vznikajúcich napr. v oblasti škodlivého počítačového 

kódu, nových foriem kriminality, zbraní hromadného ničenia a pod. 

Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať inkluzívnemu pôsobeniu inovácií vo vzdelávaní s cieľom 

zabezpečiť aj osobám zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosti dosiahnuť vedomosti, 

zručnosti a spôsobilosti potrebné k plnohodnotnej účasti na trhu práce. Inovácie povedú 

k celospoločenskému pokroku iba vtedy, ak ich prínosy pokryjú čo najväčší segment obyvateľstva 

ohrozeného chudobou a zvýšia jeho účasť v procesoch udržateľných ekonomických činností. V tomto 

smere je potrebné rozvíjať jednak proinkluzívne inovácie, t.j. inovácie modifikujúce súčasné produkty 

a služby spôsobom prístupným pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ako aj inovácie zamerané na 

uplatňovanie nových metód zapojenia obyvateľstva do trhu práce, napr. prostredníctvom 

komunitných foriem hospodárenia, lokálnych odbytových združení, nových distribučných reťazcov 

a pod. 21 

Každý inovačný proces je rozvinutím primárnej invencie, t.j. základného inovačného podnetu, prvého 

výskytu novej myšlienky. Inovačné podnety sa nachádzajú v každodennej hospodárskej praxi podnikov 

a organizácií, osobitne tých s orientáciou na vedecko-technický rozvoj, ktorý je výsledkom základného 

                                                           

20 OECD. The Innovation Imperative : contributing to productivity, growth and well-being. Better 
policies for better live. [online]. Paris : OECD Publishing, 2015. 267 p. [cit. 2019-07-05]. Dostupné na 
internete: <http://ifuturo.org/documentacion/the%20innovation%20imperative.pdf> . ISBN 978-92-
64-22948-8. 

21 OECD. Innovation Policies for Inclusive Growth. [online]. Paris : OECD Publishing, 2015. 102 p. [cit. 
2019-07-05]. Dostupné na internete: <https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/innovation-policies-for-inclusive-growth_9789264229488-en#page4> . ISBN 978-92-64-
22948-8. 
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i aplikovaného výskumu, vývoja, resp. transferu technológií. V súčasnosti už, na rozdiel od klasickej 

teórie ekonomického rastu, inovácie nepredstavujú reziduálny, ale rozhodujúci faktor ekonomického 

rastu, pričom komplex ekonomických činností založených na rozvoji poznania a širokého spektra 

aplikácií inovácií je všeobecne označovaný za kľúčový činiteľ znalostnej ekonomiky. 22  

I keď invencie môžu vznikať kdekoľvek, na inovácie ako cieľavedomú transformáciu prvotnej idey do 

jej praktickej aplikácie, musia mať inovátori k dispozícii viacero druhov vedomostí, zručností, 

spôsobilostí, ako aj primerané finančné zdroje. Nevyhnutnosť adekvátnej akumulácie hmotného 

a ľudského kapitálu na realizáciu invenčných myšlienok determinuje taktiež postupné zvyšovanie 

úrovne organizovanosti inovačných procesov v podnikoch a organizáciách, a to na národnej 

i medzinárodnej úrovni. 

Na základe aktuálne dostupných údajov o inováciách v podmienkach SR za obdobie rokov 2001 až 2016 

bol identifikovaný nárast podielu podnikov s inovačnou aktivitou na celkovom počte podnikov 

v národnom hospodárstve z 19,5 % v roku 2001 na 30,7 % v roku 2016. I keď v období rokov 2001 až 

2016 došlo k relatívnemu nárastu podielu podnikov s inovačnou aktivitou o 11,2 percentuálneho bodu, 

rastúci trend bol zaznamenaný iba v prvej polovici sledovaného obdobia, s maximom v roku 2008 

(36,1 %), pričom v ďalších rokoch už podiel podnikov s inovačnou aktivitou v SR mierne klesal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 VIDOVÁ, J. Investície a inovácie v ekonomike. Vybrané problémy. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2015. 280 s. ISBN 978-80-225-4091-9. 
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Graf č. 6 Podiel počtu podnikov s inovačnou aktivitou z celkového počtu podnikov v SR za roky 
2001  až 2016 (v %) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Obdobie rokov 2001 až 2016 je charakteristické taktiež signifikantným zvýšením podielu podnikov 

s inovačnou aktivitou na celkovej zamestnanosti v SR, čo ilustruje taktiež nasledujúci graf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

2001 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

%

Rok

Inovačné činnosti spolu Podniky bez inovačnej aktivity



   
 

89 
 

Graf č. 7 Podiel počtu zamestnancov v podnikoch s inovačnou aktivitou z celkového počtu 
zamestnancov v SR za roky 2001 až 2016 podľa veľkostných kategórií podnikov (v %) 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Podiel zamestnanosti v podnikoch s inovačnou aktivitou na celkovej zamestnanosti v SR predstavoval 

v roku 2001 hodnotu 43,2 % a kontinuálne rástol až do roku 2008, kedy dosiahol maximum na úrovni 

62,0 %. Následne podiel počtu zamestnancov v podnikoch s inovačnou aktivitou postupne poklesol na 

52,9 % v roku 2014, aby v ostatnom období opäť vzrástol na 56,3 % v roku 2016, čím v sledovanom 

období rokov 2001 až 2016 zaznamenal zvýšenie o 13,1 percentuálneho bodu. Z hľadiska veľkostných 

kategórií podnikov (počtu zamestnancov) bol najvyšší podiel inovujúcich podnikov na zamestnosti 

v segmente podnikov s 250 a viac zamestnancami (veľké podniky). Z celkového počtu osôb 

zamestnaných vo veľkých podnikoch bolo v roku 2008 až 71,3 % zamestnaných v podnikoch 

s inovačnou aktivitou, pričom práve tento rok predstavoval maximum za obdobie rokov 2001 až 2016. 

Veľké podniky mali najvýraznejší vplyv na podiel počtu zamestnancov v podnikoch s inovačnou 

aktivitou z celkového počtu zamestnancov v SR, a to s koeficientom korelácie až na úrovni 0,99 za 

obdobie rokov 2001 až 2016. Najvýraznejší nárast podielu počtu zamestnancov v inovujúcich 

podnikoch na celkovom počte zamestnancov v podnikoch danej veľkostnej kategórie bol v sledovanom 

období zaznamenaný v rámci kategórie stredných podnikov (s 50 až 249 zamestnancami), a to až 

o hodnotu 19,7 percentuálneho bodu. Na druhej strane najmenej výrazný nárast bol v segmente 

malých podnikov (s 10 až 49 zamestnancami), v ktorom došlo k zvýšeniu relatívneho podielu 
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zamestnanosti v inovujúcich podnikoch na zamestnanosti v danej veľkostnej kategórii podnikov iba 

o 11,8 percentuálneho bodu. 

Kľúčové inovácie boli úspešne realizované v priemysle a vybraných službách, a to inovácie produktu 

(t.j. uvedenie na trh nového výrobku alebo služby, prípadne výrobku alebo služby s výrazne 

zdokonalenými vlastnosťami), inovácie procesu (t.j. zavedenie nového alebo významne zdokonaleného 

výrobného procesu, distribučnej metódy alebo podpornej činnosti týkajúcej sa nových výrobkov alebo 

služieb), ako aj inovácie produktu a procesu súčasne. 

Graf č. 8 Podiel podnikov s inovačnou aktivitou v priemysle a vybraných službách v SR za roky 2001 
až 2016 podľa veľkostných kategórií podnikov (v %) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Kým v roku 2001 bol v SR podiel podnikov s inovačnou aktivitou v priemysle a vybraných službách na 

celkovom počte podnikov v priemysle a vybraných službách na úrovni 19,5 %, v roku 2016 to už bolo 

na úrovni 30,7 %, čo predstavuje nárast o 11,2 percentuálneho bodu. Z hľadiska veľkostnej kategórie 

(počtu zamestnancov) podnikov bol najvyšší podiel podnikov s inovačnou aktivitou v segmente veľkých 

podnikov (s 250 a viac zamestnancami), kde už v roku 2001 tvorili inovujúce podniky 46,8 %-ný podiel 

z celkového počtu podnikov v tejto veľkostnej kategórii. Do roku 2016 sa tu podiel podnikov 

s inovačnou aktivitou zvýšil o 13,3 percentuálneho bodu na 60,1 % z celkového počtu veľkých podnikov 

v priemysle a vybraných službách. Najvýraznejší nárast podielu podnikov s inovačnou aktivitou bol však 
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v sledovanom období zaznamenaný v podnikoch strednej veľkosti (50 až 249 zamestnancov), a to 

o 18,3 percentuálneho bodu (z hodnoty 24,4% v roku 2001 na 42,7 % v roku 2016). Veľkostná kategória 

malých podnikov (s 10 až 49 zamestnancami) sa vyznačovala najnižším pomerným zastúpením 

podnikov s inovačnou aktivitou v danej veľkostnej kategórii, ako aj najnižším nárastom v období rokov 

2001 až 2016, konkrétne o 9,5 percentuálneho bodu z hodnoty 15,1 % v roku 2001 na 24,6 % v roku 

2016. 

Podiel výdavkov na inovácie z celkových tržieb v inovujúcich podnikoch v priemysle a vybraných 

službách dosiahol z roku 2001 hodnotu 5,7 %, ktorá do roku 2008 postupne poklesla na 1,2 %, následne 

do  roku 2012 vzrástla na 1,8 % a do roku 2016 opätovne poklesla na 1,6 % z celkových tržieb. Počas 

obdobia rokov 2001 až 2016 tak došlo k poklesu podielu výdavkov na inovácie z celkových tržieb 

v inovujúcich podnikoch v priemysle a vybraných službách o 4,1 percentuálneho bodu. 

Súčasne počas obdobia rokov 2001 až 2016 došlo aj k významným štruktúrnym zmenám vo výdavkoch 

na inovácie. Poklesol najmä podiel výdavkov na zaobstaranie strojov, zariadení, softvéru a budov, na 

druhej strane došlo najmä k zvýšeniu podielu výdavkov na vnútorný výskum a vývoj. Podrobnejšie 

informácie poskytuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 9 Štruktúra výdavkov na inovácie v inovujúcich podnikoch v priemysle a službách v SR 
za roky 2001 až 2016 (v %) 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Výdavky na zaobstaranie strojov, zariadení, softvéru a budov v roku 2001 tvorili 77,0 % z celkových 

výdavkov na inovácie v inovujúcich podnikoch v priemysle a službách. Maximálnu hodnotu podielu 

dosiahli v rámci sledovaného obdobia v roku 2006, a to až 85,5 %. V roku 2014 poklesli na najnižšiu 

zaznamenanú hodnotu 41,4 % a do roku 2016 opäť vzrástli na 63,6 %. Medzi rokmi 2001 až 2016 tak 

došlo k poklesu relatívneho zastúpenia výdavkov na zaobstaranie strojov, zariadení, softvéru a budov 

na celkovom objeme výdavkov vynaložených na inovácie v inovujúcich podnikoch v priemysle 

a službách o 13,4 percentuálneho bodu. Na druhej strane v štruktúre vynaložených zdrojov výrazne 

vzrástli výdavky inovujúcich podnikov na vnútorný výskum a vývoj, a to o 15,6 percentuálneho bodu, 

zo 6,8 % v roku 2001 na 22,4 % v roku 2016. Práve vnútorný výskum a vývoj je mimoriadne závislý na 

dostatočnom počte a profesijno – kvalifikačnej úrovni pracovných síl v sektorovej štruktúre NSP/SRI. 

Z aspektu ďalšieho rozvoja inovácií v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a ich 

prepojenosti so vzdelávaním a prípravou pre trh práce má osobitný význam Stratégia výskumu 
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na zabezpečenie udržateľného rozvoja a posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 

Stratégia ustanovuje racionálny počet priorít na základe silných stránok a medzinárodnej špecializácie 

SR tak, aby štrukturálne fondy, verejné aj súkromné zdroje boli sústredené na priority s konkurenčnou 

výhodou a potenciálom rozvoja tradične ukotvených, ako aj rýchle rastúcich odvetví ekonomických 

činností. Hospodárska špecializácia slovenskej ekonomiky je preto zameraná na: 

▪ zvyšovanie domácej pridanej hodnoty výrobkov a služieb, 

▪ rozvoj priemyselných výrobných postupov zameraných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, 

▪ využívanie a nahrádzanie nateraz využívaných materiálov za modernejšie s vyšším stupňom 

úžitkových vlastností,  

▪ rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti hutníctva, strojárstva, energetiky 

a integrovaných priemyselných zariadení s ohľadom na aplikáciu ľahkých kovov a moderných 

materiálov, 

▪ využitie robotizácie, informačných a komunikačných technológií vo výrobných procesoch a na 

zapojenie sa do dodávateľsko - odberateľských reťazcov. 23 

Realizácia vyššie uvedených priorít je nevyhnutná naprieč celým spektrom sektorovej štruktúry 

NSP/SRI, a to s osobitným zreteľom na riešenie celospoločenských tém usmerňovania vzdelávania 

mladých ľudí na základe aktuálnych a nastupujúcich inovácií, štruktúrnych zmien zamestnanosti, 

demografického aj mzdového vývoja v jednotlivých sektoroch. 

3.2 Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov 

a inovácií v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

3.2.1 Metodika a vymedzenie pojmov 

Nadväzne na Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1, vzhľadom na mimoriadny význam 

demografického vývoja na sektorové špecifiká a budúcnosť jednotlivých sektorov, obsahujú sektorové 

charakteristiky vypracované v Priebežnej správe č. 2 vekovo-pohlavné pyramídy mužov a žien 

zamestnaných v rámci sektora za roky 2009 a 2018 tak, aby celkový počet osôb (t.j. mužov a žien spolu) 

predstavoval 100 %. Týmto spôsobom prezentácie údajov sú zabezpečené informácie o každom 

                                                           
23 ÚRAD VLÁDY SR. Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. [online]. 
2017. [cit. 2019-07-10]. 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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z 20 vypočítaných dvojtriedení premenných 5-ročná veková skupina/pohlavie v jednom grafe, a to za 

rok 2009, ako aj za rok 2018. 

Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za jednotlivé sektory NSP/SRI pokrýva obdobie 

rokov 2008 až 2016 na základe aktuálne dostupných údajov Štatistického úradu SR v databáze 

DATAcube. Štatistika inovácií obsahuje údaje za jednotlivé divízie ekonomických činností 

SK NACE Rev. 2, ktoré sú zahrnuté v nasledovných sektoroch NSP/SRI: 

- textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

- lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

- celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

- chémia a farmácia, 

- hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

- sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, 

- automobilový priemysel a strojárstvo, 

- elektrotechnika, 

- energetika, plyn, elektrina, 

- voda, odpad a životné prostredie, 

- stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

- obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

- doprava, logistika, poštové služby, 

- informačné technológie a telekomunikácie, 

- bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

- administratíva, ekonomika, manažment. 

Podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych krajov v SR je kvantifikovaný v súlade 

s metodikou OECD a medzinárodných noriem so zahrnutím celkovej zúčtovanej mzdy za príslušné 

referenčné obdobie pred znížením o povinné zdravotné a sociálne zabezpečenie platené 

zamestnancami (t.j. starobné poistenie, invalidné poistenie, nemocenské poistenie, poistenie 

v nezamestnanosti) a o preddavky na daň z príjmu fyzických osôb. Hrubá mzda zahŕňa základnú mzdu, 

príplatky a doplatky, prémie a odmeny, náhrady mzdy, ako aj ostatné mzdové zložky zamestnanca. 

Vo výsledkoch je taktiež zabezpečený plný súlad s požiadavkami na ochranu dôverných štatistických 

informácií. 

Pri dvojdimenzionálnom rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne 

zamestnaných osôb v sektore a kraji sú aplikované: 
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- komparácie absolútnych počtov zamestnaných osôb bez maturity, zamestnaných osôb 

s maturitou a zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním, ktoré sú vyjadrené slovnou 

textáciou bez grafického znázornenia, a  

- komparácie relatívnych počtov zamestnaných osôb bez maturity, zamestnaných osôb 

s maturitou a zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v príslušnom sektore a kraji, 

ktoré sú vyjadrené prostredníctvom kruhového diagramu v rôznofarebnom členení na: 

o podiel zamestnaných osôb bez maturity na celkovom počte zamestnaných osôb 

v sektore a kraji (v %), 

o podiel zamestnaných osôb s maturitou na celkovom počte zamestnaných osôb 

v sektore a kraji (v %) a 

o podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte 

zamestnaných osôb v sektore a kraji (v %). 

Na kruhové diagramy nadväzujú stručné textové komentáre. 

 

3.2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 vymedzený v rámci 

dvoch sekcií ekonomických činností. Zo sekcie A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV 

sektor zahrňuje divízie ekonomických činností: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo 

a služby s tým súvisiace a 03 Rybolov a akvakultúra. Zo sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ 

ČINNOSTI zahrňuje divíziu 75 Veterinárne činnosti. 
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Graf č. 10 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb 
= 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. V porovnaní s rokom 2009 

celkovo do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do 

vekovej skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej 

skupiny 50 až 54 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej 

skupine 55 až 59 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 55 až 59 rokov, kde 

ich pomerné zastúpenie dosiahlo 13,5 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola 

v roku 2018 s relatívnym podielom 7,1 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 
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najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Graf č. 11 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v SR v roku 2018 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

bol v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve 

a rybárstve, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 1 400 osôb. Na druhej strane, v rámci 

tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich pracovné činnosti tiež v hlavnej 

triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, a to približne 1 200. 

Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku 

taktiež v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, ktorý 

dosiahol približne 200 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 8 Operátori a montéri 

strojov a zariadení, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne 

o 100.  

Obrázok č. 2 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov mzda 

žien v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 94 % zo mzdy 

mužov. Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola 

dosiahnutá v Žilinskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 91 %. Podiel na úrovni  

89 % bol dosiahnutý v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 
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komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Trenčianskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 82 %. Menej priaznivé 

mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Nitrianskom kraji, kde je 

príslušný podiel na úrovni 83 % a v Trnavskom kraji, kde to je 85 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne zamestnancov v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním v Nitrianskom kraji, ktorý dosiahol približne 800 osôb. V Trnavskom kraji 

bolo na tejto vzdelanostnej úrovni približne 700 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Bratislavskom kraji, 

nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 200, respektíve 

300. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v sektore v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 14 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora a kraja. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 13 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 12 % a rovnaká hodnota bola u zamestnaných 

osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Nitrianskom kraji. 

V prípade zamestnaných osôb s maturitou bol identifikovaný najvyšší počet osôb príslušnej 

vzdelanostnej úrovne v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 1 800. V Banskobystrickom 

kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 1 600. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Trenčianskym 

krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 400, respektíve 700. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Banskobystrickom kraji, 

kde bol ich podiel 33 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Banskobystrický 

kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 31 %. Na 

druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 24 % a druhá najnižšia 

hodnota po Žilinskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Bratislavskom kraji, 

a to 26 %.  

U zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Nitrianskom kraji, ktorý 

dosiahol cca 4 400 osôb. V Trnavskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 3 500 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 1 000, respektíve cca 1 700 osôb. Z relatívneho hľadiska bol 
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najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Žilinskom kraji, ktorý bol 63 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja a rovnaká hodnota bola dosiahnutá aj v Nitrianskom kraji. 

Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 56 % 

a druhá najnižšia hodnota po Banskobystrickom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 57 %. 

3.2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje len divízie 

ekonomických činností zo sekcie B - ŤAŽBA A DOBÝVANIE, pričom ide o nasledovné divízie: 05 Ťažba 

uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie, 

ako aj 09 Pomocné činnosti pri ťažbe. 

Graf č. 12 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora ťažba a úprava 
surovín, geológia v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore ťažba a úprava surovín, geológia. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 

2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 

55 až 59 rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 35 až 39 

rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 50 až 54 

rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora ťažba a úprava 

surovín, geológia bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 50 až 54 rokov, keď ich pomerné zastúpenie 

dosiahlo 16,7 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym 

podielom 3,3 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 

55 až 59 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za 

obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore ťažba 

a úprava surovín, geológia, a to pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 
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Graf č. 13 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora ťažba a úprava 
surovín, geológia v SR v roku 2018 

 
 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

HT 1 HT 2 HT 3 HT 4 HT 5 HT 6 HT 7 HT 8 HT 9

O
so

b
y

Hlavné triedy SK ISCO-08

Nástup Výstup Rozdiel



   
 

103 
 

evidovaných približne 400 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti tiež v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to 

približne 300. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu 

prírastku v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode. V hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci, prišlo k miernemu poklesu počtu zamestnaných osôb.  

Obrázok č. 3 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia na 
základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter. 

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia mzda žien v pomere 

ku mzde mužov svoje maximum v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 95 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 94 %. Podiel na úrovni  93 % bol 

dosiahnutý v Trnavskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom 

sú z hľadiska tohto sektora v Trenčianskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 66 % a v Košickom 

kraji, kde to je 80 %. Údaje o mzdových podmienkach v Nitrianskom kraji nie sú zverejniteľné pre ich 

dôverný charakter z dôvodu nízkej početnosti zamestnaných osôb v daných triedeniach. 
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Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore ťažba a úprava 

surovín, geológia bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Trenčianskom kraji, ktorý dosiahol približne 200 osôb, pričom aj v Bratislavskom kraji bol na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne rovnaký počet osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v Nitrianskom kraji, nasledovanom Banskobystrickým krajom 

(v ktorých bol počet zamestnaných osôb minimálny). Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 22 % 

z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný 

Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 20 %. Na 

druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 7 % 

a rovnaká hodnota bola dosiahnutá aj v Prešovskom kraji. 

Pri rozbore štruktúry zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší 

počet zamestnaných osôb s maturitou v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 

1 000 osôb. V Bratislavskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou 

približne 300. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Nitrianskom kraji, kde bol ich 

počet minimálny. Nitriansky kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, v ktorom dosiahol počet 

zamestnaných osôb s maturitou približne 100. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných 

osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 43 % z celkového počtu zamestnaných osôb 

v rámci sektora. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahol 40 %. Na druhej strane, v Prešovskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

s maturitou len 18 % a druhá najnižšia hodnota po Prešovskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to 29 %. 

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 1 800 osôb. V Prešovskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 400 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Nitrianskom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity minimálny. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných 

osôb bez maturity v Prešovskom kraji, a to 75 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez 

maturity dosiahol 60 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez 

maturity len 36 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb bez 

maturity dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to približne 40 %. 
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3.2.4 Sektor potravinárstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje v rámci sekcie 

C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA divízie ekonomických činností 10 Výroba potravín a 11 Výroba nápojov. 

Graf č. 14 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora potravinárstvo 
v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore potravinárstvo. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 v rámci 

sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 60 a viac 

rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 30 až 34 rokov. V roku 

2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. 

Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora potravinárstvo bolo v roku 
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2018 vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 7,3 % z celkového počtu 

osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 7,9 % na celkovom počte 

osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom 

vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 

je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore potravinárstvo, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Graf č. 15 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora potravinárstvo 
v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

HT 1 HT 2 HT 3 HT 4 HT 5 HT 6 HT 7 HT 8 HT 9

O
so

b
y

Hlavné triedy SK ISCO-08

Nástup Výstup Rozdiel



   
 

107 
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore potravinárstvo bol v roku 2018 evidovaný 

v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných 

približne 1 400 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich 

pracovné činnosti taktiež v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to približne 

1 300 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu 

prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý dosiahol približne 100 osôb. 

Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde prišlo 

k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 100.  

Obrázok č. 4 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore potravinárstvo na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora potravinárstvo mzda žien v pomere ku mzde mužov 

svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 81 % zo mzdy mužov. Druhá najvyššia hodnota 

z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, 

kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 79 % a rovnaký podiel bol dosiahnutý aj v Košickom 

kraji. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi v Bratislavskom kraji, kde ich mzda 

oproti mzde mužov dosahuje 73 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú 
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z hľadiska tohto sektora aj v Trenčianskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 74 % a v Žilinskom 

kraji, kde to je 76 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore potravinárstvo bol 

identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Nitrianskom kraji, 

ktorý dosiahol približne 800 osôb. V Bratislavskom kraji v rámci sektora bolo na tejto vzdelanostnej 

úrovni približne 600 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Žilinskom kraji nasledovanom Trnavským 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb zhodne približne 300. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 19 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

13 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

len 9 % a druhá najnižšia hodnota po Žilinskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to 11 %.  

Pri rozbore štruktúry zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší 

počet zamestnaných osôb s maturitou v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 2 100 osôb. 

V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 1 600. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji nasledovanom 

Bratislavským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 800, 

respektíve 1 100. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 42 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahol 42 %. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

s maturitou len 28 % a druhá najnižšia hodnota po Nitrianskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 31 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Nitrianskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 4 600 osôb. V Prešovskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 2 200 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Bratislavským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 1 400, respektíve cca 1 500 osôb. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Nitrianskom kraji, ktorý bol 61 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel 
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zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 57 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 46 % a rovnaká hodnota u zamestnaných osôb bez maturity bola 

dosiahnutá aj v Bratislavskom kraji. 

3.2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje zo sekcie C - 

PRIEMYSELNÁ VÝROBA divízie ekonomických činností 13 Výroba textilu, 14 Výroba odevov a divíziu 

15 Výroba kože a kožených výrobkov. 

Graf č. 16 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora textil, odevy, 
obuv a spracovanie kože v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 
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hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do 

roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 

skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

30 až 34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 

40 až 44 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, keď ich pomerné 

zastúpenie dosiahlo 4,1 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 

s relatívnym podielom 14 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia 

veková skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom vzájomného pôsobenia demografických a ekonomických 

procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií 

v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, a to pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo 

veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 9 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože existujú 3 divízie, v rámci ktorých boli identifikované 

a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie 

počas sledovaného obdobia bolo v roku 2016 v divízii 13 Výroba textilu, a to 8 829 tis. EUR. Zároveň 

v tejto divízii počas sledovaného obdobia najvýraznejšie vzrástol objem výdavkov na inovácie 

v absolútnych číslach aj relatívnych číslach, pričom tento nárast medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 

7 738 tis. EUR, resp. 709 %. Najvyšší percentuálny pokles bol počas sledovaného obdobia evidovaný 

v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov, a to až o 37 %. V tretej sledovanej divízií SK NACE Rev. 2 

za obdobie rokov 2008 až 2016 prišlo ku zvýšeniu výdavkov na inovácie, konkrétne išlo o divíziu 

14 Výroba odevov s nárastom o 145 %. Najvyššie priemerné ročné výdavky na inovácie boli evidované 

v divízii 13 Výroba textilu, kde to bolo v priemere 4 812 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer 

zaznamenala divízia 14 Výroba odevov, a to 2 097 tis. EUR. 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

13 Výroba textilu 1 091 5 131 4 100 4 908 8 829

14 Výroba odevov 271 1 297 1 428 6 824 663

15 Výroba kože a kožených výrobkov 2 458 7 685 374 3 782 1 542
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Graf č. 17 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora textil, odevy, 
obuv a spracovanie kože v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol 

v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde bolo ako 

nastupujúcich evidovaných približne 1 200 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania 

najviac osôb vykonávajúcich pracovné činnosti taktiež v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci, a to približne 1 500 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných 
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osôb prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý 

dosiahol približne 100 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to 

približne o 300 osôb.  

Obrázok č. 5 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 96 % zo mzdy mužov. 

Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Banskobystrickom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 89 %. Podiel na úrovni  

81 % bol dosiahnutý v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Trnavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 60 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Žilinskom kraji, kde je príslušný podiel 

na úrovni 62 % a v Prešovskom kraji, kde to je 63 %. 
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Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Prešovskom kraji, ktorý dosiahol približne 400 osôb. V Trenčianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej 

úrovni približne 300 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb veľmi nízky. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 8 % 

z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji a rovnaký podiel bol evidovaný aj 

v Žilinskom kraji. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 3 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to 4 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 2 100 osôb. 

V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 1 900. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Bratislavskom kraji, kde bol ich počet 

minimálny. Nasledovaný bol Trnavským krajom, v ktorom už dosiahol počet zamestnaných osôb 

s maturitou približne 400. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Žilinskom kraji, kde bol ich podiel 35 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

a rovnaký podiel bol aj v Nitrianskom kraji. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s maturitou len 11 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola 

u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to 25 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 4 400 osôb. V Prešovskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 3 600 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 200, respektíve cca 900 osôb z celkového počtu zamestnaných 

osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity 

v Bratislavskom kraji, ktorý bol 81 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. 

Bratislavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez 

maturity dosiahol 71 %. Na druhej strane, v Žilinskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity 

len 57 % a druhá najnižšia hodnota po Žilinskom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to približne 58 %. 
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3.2.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu 

ekonomických činností 02 Lesníctvo a ťažba dreva zo sekcie A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO 

A RYBOLOV. Sektor súčasne zahŕňa divízie 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku 

okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu a 31 Výroba nábytku zo sekcie C - 

PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 18 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb 
= 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V porovnaní s rokom 2009 
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celkovo do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do 

vekovej skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej 

skupiny 30 až 34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej 

skupine 40 až 44 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 35 až 39 rokov, keď ich 

pomerné zastúpenie dosiahlo 10,3 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola 

v roku 2018 s relatívnym podielom 4,8 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, a to pri 

súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 10 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel existujú 2 divízie, v rámci ktorých boli 

identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Trend vývoja výšky výdavkov je 

v rámci týchto dvoch divízii značne rozdielny. Kým v divízii 31 Výroba nábytku je trend výdavkov na 

inovácie (aj napriek roku 2012 s výrazným rastom) klesajúci, v divízii 16 Spracovanie dreva a výroba 

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

v rozpätí rokov 2008 až 2016 k značnému nárastu objemu výdavkov na inovácie. Najviac výdavkov 

vynaložených ročne na inovácie počas sledovaného obdobia bolo v roku 2012 v divízii 31 Výroba 

nábytku, a to 10 921 tis. EUR. Nárast počas sledovaného obdobia evidovaný v divízii 16 Spracovanie 

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

materiálu bol o 3 282 tis. EUR, čo predstavuje zvýšenie objemu výdavkov o 105 %. Na druhej strane 

v divízii 31 Výroba nábytku prišlo počas sledovaného obdobia k poklesu o 4 065 tis. EUR, čo 

v percentuálnom vyjadrení predstavovalo pokles o 59 %. Najvyššie priemerné ročné výdavky na 

inovácie boli evidované v divízii 31 Výroba nábytku, kde to bolo v priemere 5 647 tis. EUR, na druhej 

strane najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 

a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu, a to 2 827 tis. EUR. 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem 

nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
3 115 2 874 1 116 632 6 397

31 Výroba nábytku 6 893 2 415 10 921 5 179 2 828
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Graf č. 19 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel bol v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde 

bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 1 300 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo 

zamestnania najviac osôb vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 8 Operátori 

a montéri strojov a zariadení, a to približne 1 000. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom 
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zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov 

a zariadení, ktorý dosiahol približne 300 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 

7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných 

osôb, a to približne o 200.  

Obrázok č. 6 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na 
mzde mužov podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

mzda žien v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 94 % zo mzdy 

mužov. Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola 

dosiahnutá v Košickom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 92 %. Podiel na úrovni  

89 % bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii 

z hľadiska komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú 

v porovnaní s mužmi v Trnavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 75 %. Menej 

priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Trenčianskom kraji, 

kde je príslušný podiel na úrovni 81 % a v Prešovskom kraji, kde to je 82 %. 
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Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním v Banskobystrickom kraji, ktorý dosiahol približne 900 osôb. V Prešovskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 700 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Košickým 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 200, respektíve 300. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 43 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

22 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

len 7 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to 10 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Banskobystrickom kraji, kde ich počet dosiahol približne 2 400 osôb. 

V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 1 800. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Košickým 

krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 500, respektíve 700. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Košickom kraji, kde bol ich 

podiel 46 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný 

Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 40 %. Na druhej strane, 

v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 27 % a druhá najnižšia hodnota po 

Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to 31 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Banskobystrickom 

kraji, ktorý dosiahol cca 2 800 osôb. V Nitrianskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich 

počtu evidovaných približne 2 500 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb bez maturity bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých 

bol počet zamestnaných osôb bez maturity cca 200, respektíve cca 500 osôb. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 65 % z celkového 

počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Trnavský kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, 

kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 59 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol 

podiel zamestnaných osôb bez maturity len 18 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 32 %. 
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3.2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 17 Výroba papiera a papierových výrobkov a 18 Tlač a reprodukcia 

záznamových médií, pričom obe patria do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 20 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora celulózo - 
papierenský a polygrafický priemysel v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 
100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel. V porovnaní s rokom 2009 

celkovo do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do 

vekovej skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej 
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skupiny 30 až 34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej 

skupine 40 až 44 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora 

celulózo - papierenský a polygrafický priemysel bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, 

keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 10,1 % z celkového počtu osôb zamestnaných v tomto sektore. 

U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 6,7 % na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore 

najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 11 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel existujú 2 divízie, v rámci ktorých boli 

identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Trend vývoja výšky výdavkov je 

v rámci týchto dvoch divízii značne rozdielny. Kým v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov 

je trend výdavkov na inovácie jednoznačne klesajúci, v divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 

prichádzalo v rozpätí rokov 2008 až 2016 k pomerne výrazným skokom, avšak celkový trend je mierne 

rastúci. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie počas sledovaného obdobia bolo v roku 2008 

v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov, a to 38 488 tis. EUR. Najvyšší nárast z absolútneho 

aj relatívneho hľadiska bol počas sledovaného obdobia evidovaný v divízii 18 Tlač a reprodukcia 

záznamových médií, a to 1 940 tis. EUR, resp. 83 %. Na druhej strane v divízii 17 Výroba papiera 

a papierových výrobkov prišlo počas sledovaného obdobia k poklesu o 37 321 tis. EUR, čo 

v percentuálnom vyjadrení predstavovalo pokles o 97 %. Najvyššie priemerné ročné výdavky na 

inovácie boli evidované v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov, kde to bolo v priemere 

19 647 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 18 Tlač a reprodukcia 

záznamových médií, a to 5 822 tis. EUR. 

  

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

17 Výroba papiera a papierových výrobkov 38 488 34 097 11 751 12 731 1 167

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 2 343 2 791 19 143 549 4 283
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Graf č. 21 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora celulózo - 
papierenský a polygrafický priemysel v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel 

bol v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako 

nastupujúcich evidovaných približne 400 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac 

osôb vykonávajúcich pracovné činnosti taktiež v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov 

a zariadení, a to približne 300. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb 
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prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý dosiahol 

približne 100 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci, kde prišlo k poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 100.  

Obrázok č. 7 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore celulózo - papierenský a polygrafický 
priemysel na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora celulózo - papierenský a polygrafický priemysel mzda 

žien v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Prešovskom kraji, a to na úrovni 83 % zo mzdy mužov. 

Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Bratislavskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 78 %. Podiel na úrovni 74 % 

bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Trnavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 56 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Nitrianskom kraji, kde je príslušný 

podiel na úrovni 64 % a v Trenčianskom kraji, kde to je 65 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore celulózo - papierenský 

a polygrafický priemysel bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 
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vzdelaním v Žilinskom kraji, ktorý dosiahol približne 500 osôb. V Bratislavskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 300 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji a Trenčianskom kraji, v ktorých 

bol počet zamestnaných osôb približne 100. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných 

osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 27 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde 

podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 17 %. Na druhej strane, v Trnavskom 

kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 9 % a druhá najnižšia hodnota 

podielu po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá 

v Nitrianskom kraji, a to 11 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 1 300 osôb. 

V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 900. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom 

Trnavským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 200, respektíve 

300. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, 

kde bol ich podiel 54 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 49 %. Na druhej 

strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 33 % a druhá najnižšia 

hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Trnavskom kraji, 

a to 36 %. 

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Žilinskom kraji, ktorý 

dosiahol cca 900 osôb. V Košickom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 700 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 200, respektíve cca 300. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb bez maturity v Trenčianskom kraji, ktorý bol 55 % z celkového počtu zamestnaných 

osôb v rámci sektora v kraji a aj v Trnavskom kraji dosiahol podiel zamestnaných osôb bez maturity 

približne rovnakú hodnotu. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez 

maturity len 19 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb bez 

maturity dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to približne 34 %. 
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3.2.8 Sektor chémia a farmácia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, 20 Výroba chemikálií 

a chemických produktov a 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických 

prípravkov, pričom všetky uvedené divízie patria do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 22 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora chémia 
a farmácia v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore chémia a farmácia. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 v rámci 

sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 60 a viac 
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rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 35 až 39 rokov. V roku 

2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. 

Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora chémia a farmácia bolo 

v roku 2018 vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 8,9 % z celkového 

počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 6,4 % na celkovom 

počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Výsledkom 

vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 

je mierny nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore chémia a farmácia, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 12 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor chémia a farmácia 
v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore chémia a farmácia existujú 2 divízie, v rámci ktorých boli identifikované a zverejnené 

informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie počas 

sledovaného obdobia bolo v roku 2012 v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, a to 96 086 tis. 

EUR. V tejto divízii súčasne počas sledovaného obdobia najvýraznejšie vzrástol objem výdavkov na 

inovácie v absolútnych číslach aj relatívnych číslach, pričom tento nárast medzi rokmi 2008 a 2016 

predstavoval 3 080 tis. EUR, resp. 10 %. Na druhej strane v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 

bol počas sledovaného obdobia evidovaný percentuálny pokles výdavkov na investície vo výške 58 %. 

EUR. Najvyššie priemerné ročné výdavky na inovácie boli evidované v divízii 22 Výroba výrobkov 

z gumy a plastu, kde to bolo v priemere 53 778 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer 

zaznamenala divízia 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, 

a to 9 457 tis. EUR. 

 

 

 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a 

farmaceutických prípravkov
13 071 12 564 10 810 5 323 5 515

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 31 139 23 444 96 086 84 003 34 219
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Graf č. 23 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora chémia 
a farmácia v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore chémia a farmácia bol v roku 2018 evidovaný 

v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných 

približne 3 500 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich 

pracovné činnosti taktiež v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to približne 

3 100 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu 
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prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý dosiahol približne 300 osôb. 

Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, kde prišlo k relatívne 

výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 100.  

Obrázok č. 8 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore chémia a farmácia na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora chémia a farmácia mzda žien v pomere ku mzde 

mužov svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 92 % zo mzdy mužov. Druhá najvyššia 

hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá v Bratislavskom 

kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 89 %. Podiel na úrovni  79 % bol dosiahnutý 

v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie miezd žien 

a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi v Trenčianskom 

kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 68 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom 

k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Žilinskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 72 % a zhodný 

pomer bol evidovaný aj v Nitrianskom kraji. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore chémia a farmácia bol 

identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Trenčianskom kraji, 
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ktorý dosiahol približne 1 600 osôb. V Bratislavskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni približne 

1 500 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v Košickom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých 

bol počet zamestnaných osôb zhodne približne 200. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 29 % 

z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný 

Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 18 %. 

Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 

13 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 14 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 6 200 osôb. 

V Nitrianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 3 000. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom 

Košickým krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 600, respektíve 

700 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Košickom kraji, 

kde bol ich podiel 50 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol 

nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 49 %. Na 

druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 35 % a druhá najnižšia 

hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 

41 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 5 100 osôb. V Nitrianskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 3 200 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 400, respektíve cca 500 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 50 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel 

zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 44 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 25 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 34 %. 

 



   
 

129 
 

3.2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu 

ekonomických činností 24 Výroba a spracovanie kovov, ktorá patrí do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 24 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do 

roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 

skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

35 až 39 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 
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45 až 49 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 45 až 49 rokov, keď ich pomerné 

zastúpenie dosiahlo 12,8 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 

s relatívnym podielom 3,7 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia 

veková skupina 45 až 49 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických 

a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších 

vekových kategórií v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, a to pri miernom znížení podielu 

mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 13 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Z vymedzenia sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo prirodzene vyplýva, že jedinou divíziou za 

sektor v rámci ktorej boli identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie je divízia 

24 Výroba a spracovanie kovov. Globálny trend výdavkov na inovácie v tejto divízii možno označiť ako 

rastúci. Celkový nárast počas sledovaného obdobia dosiahol 58 581 tis. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení nárast o 403 %. Najvyššia hodnota výdavkov na inovácie bola dosiahnutá v roku 2016, a to 

73 114 tis. EUR a minimum na úrovni 11 792 tis. EUR bolo dosiahnuté v roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

24 Výroba a spracovanie kovov 14 533 14 703 45 321 11 792 73 114
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Graf č. 25 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol v roku 

2018 evidovaný v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 1 100 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti taktiež v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, 

a to približne 700 osôb. Aj z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo 
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k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý dosiahol 

približne 300 osôb. Odlišná ako prírastková situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci, kde sa počet zamestnaných osôb takmer nezmenil.  

Obrázok č. 9 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter. 

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 92 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Košickom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 90 %. Podiel na úrovni 86 % bol 

dosiahnutý v Nitrianskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Žilinskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 81 %. Informácie za Bratislavský 

kraj a Prešovský kraj nie je možné publikovať  z dôvodu ochrany dôverných štatistických informácií. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 
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vzdelaním v Košickom kraji, ktorý dosiahol približne 2 000 osôb. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 800 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Bratislavskom kraji, kde bol ich počet 

minimálny, nasledovanom Nitrianskym krajom kde bol počet zamestnaných osôb cca 100. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 69 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

v kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 25 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 11 % a druhá najnižšia hodnota po 

Banskobystrickom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, a to 12 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Košickom kraji, kde ich počet dosiahol približne 5 900 osôb. 

V Banskobystrickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 

3 300. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Bratislavskom kraji, kde ich počet bol 

minimálny, nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorom dosiahol počet zamestnaných osôb 

s maturitou približne 200. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Košickom kraji, kde bol ich podiel 53 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. 

Košický kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou 

dosiahol 48 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 21 % 

a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá 

v Žilinskom kraji, a to 31 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Košickom kraji, ktorý 

dosiahol cca 3 200 osôb. V Banskobystrickom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 2 800 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Bratislavskom kraji (s minimálnym zastúpením) nasledovanom Nitrianskym 

krajom, v ktorom to bolo cca 200 osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 66 % z celkového počtu zamestnaných 

osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných 

osôb bez maturity dosiahol 56 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

bez maturity len minimálny a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

bez maturity dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 29 %. 



   
 

134 
 

3.2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu 

ekonomických činností 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, ktorá patrí do sekcie 

C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 26 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora sklo, keramika, 
minerálne výrobky a nekovové materiály v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 
100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály. 

V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel 

zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet 
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najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 30 až 34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb 

zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najsilnejšie zastúpenie 

zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové 

materiály bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 50 až 54 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 

10,3 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 

3,8 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 50 až 

54 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za 

obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore sklo, 

keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály, a to pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo 

veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 14 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Jedinou divíziou za sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v rámci ktorej boli 

identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie je prirodzene divízia 23 Výroba 

ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Globálny trend výdavkov na inovácie v tejto divízii 

možno označiť ako klesajúci. Celkový pokles počas sledovaného obdobia dosiahol 31 655 tis. EUR, čo 

je v percentuálnom vyjadrení pokles o 80 %. Najvyššia hodnota výdavkov na inovácie bola dosiahnutá 

v roku 2008, a to 39 396 tis. EUR a minimum na úrovni 7 741 tis. EUR bolo dosiahnuté v roku 2016. 

 

 

 

 

 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 39 396 22 209 8 237 16 508 7 741
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Graf č. 27 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora sklo, keramika, 
minerálne výrobky a nekovové materiály v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové 

materiály bol v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde 

bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 1 000 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo 

zamestnania najviac osôb vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 8 Operátori 

a montéri strojov a zariadení, a to približne 700 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom 
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zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov 

a zariadení, ktorý dosiahol približne 300 osôb. Odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, 

riadiaci pracovníci, kde sa počet zamestnaných osôb takmer nezmenil.  

Obrázok č. 10 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky 
a nekovové materiály na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde 
mužov podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové 

materiály mzda žien v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Žilinskom kraji, a to na úrovni 119 % 

zo mzdy mužov. Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora 

bola dosiahnutá v Nitrianskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 93 %. Podiel na 

úrovni  92 % bol dosiahnutý v Prešovskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii 

z hľadiska komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú 

v porovnaní s mužmi v Trenčianskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje iba 67 %. Menej 

priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Bratislavskom kraji, 

kde je príslušný podiel na úrovni 79 % a v Banskobystrickom kraji, kde to je 88 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore sklo, keramika, 

minerálne výrobky a nekovové materiály bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb 
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s vysokoškolským vzdelaním v Trenčianskom kraji, ktorý dosiahol približne 300 osôb a približne 

rovnaký počet bol evidovaný aj v Banskobystrickom kraji. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v Prešovskom kraji nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých bol 

počet zamestnaných osôb v oboch prípadoch približne 100. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Košickom kraji, kde bol ich podiel 19 % z celkového 

počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Košický kraj bol nasledovaný Nitrianskym krajom, 

kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 16 %. Na druhej strane, 

v Žilinskom kraji a v Prešovskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 

približne 9 %. 

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 1 100 osôb. 

V Banskobystrickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 

1 000. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Prešovskom kraji nasledovanom 

Košickým krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou zhodne približne 200. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Žilinskom kraji, kde bol ich 

podiel 47 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Žilinský kraj bol nasledovaný 

Nitrianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 42 %. Na druhej strane, 

v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 34 % a druhá najnižšia hodnota po 

Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 35 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 1 500 osôb. V Bratislavskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich 

počtu evidovaných približne 1 300 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Košickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity v oboch prípadoch cca 300. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb bez maturity v Prešovskom kraji, ktorý bol 55 % z celkového počtu zamestnaných 

osôb v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel 

zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 53 %. Na druhej strane, v Košickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 42 % a rovnaká hodnota bola u zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahnutá aj v Nitrianskom kraji. 
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3.2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností zo sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA, a to divízie 25 Výroba kovových konštrukcií 

okrem strojov a zariadení, 28 Výroba strojov a zariadení i. n., 29 Výroba motorových vozidiel, návesov 

a prívesov, 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba a 33 Oprava a inštalácia 

strojov a prístrojov. 

Graf č. 28 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora automobilový 
priemysel a strojárstvo v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore automobilový priemysel a strojárstvo. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do 
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roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 

skupiny 40 až 44 rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

50 až 54 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 

40 až 44 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora 

automobilový priemysel a strojárstvo bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 30 až 34 rokov, keď ich 

pomerné zastúpenie dosiahlo 10 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 

2018 s relatívnym podielom 4,7 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je v sektore automobilový 

priemysel a strojárstvo pomerne vyrovnaná distribúcia pracovných síl v jednotlivých vekových 

kategóriách, čo je rozhodne silnou stránkou sektora v porovnaní so sektormi ohrozenými výrazným 

odchodom zamestnancov do starobného dôchodku (napr. poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov, ťažba a úprava surovín, geológia, energetika a i.). 

Tabuľka č. 15 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor automobilový 
priemysel a strojárstvo v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo existuje 5 divízií, v rámci ktorých boli identifikované 

a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie 

počas sledovaného obdobia bolo v roku 2012 v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov 

a prívesov, a to 546 469 tis. EUR. V tejto divízii súčasne aj počas sledovaného obdobia vzrástol objem 

výdavkov na inovácie v absolútnych číslach, pričom tento nárast medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 

257 585 tis. EUR. To bol zároveň druhý najvyšší percentuálnych nárast, ktorý znamenal zvýšenie 

objemu výdavkov na inovácie o 235 %. Najvyšší percentuálny nárast bol počas sledovaného obdobia 

v divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, a to až o 242 %. Spomedzi sledovaných divízií 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 33 298 18 935 4 311 51 846 54 754

28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených 68 140 34 859 42 382 133 700 90 474

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 109 741 229 468 546 469 132 914 367 326

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 2 137 8 052 10 204 13 913 7 305

32 Iná výroba 6 630 11 612 9 211 2 330 857

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 13 337 14 770 22 719 5 975 16 273
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SK NACE Rev. 2 bola evidovaná len jedna, kde za obdobie rokov 2008 až 2016 prišlo ku zníženiu 

výdavkov na inovácie, išlo o divíziu 32 Iná výroba s poklesom o 87 %. Najvyššie priemerné ročné 

výdavky na inovácie boli evidované v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, kde to 

bolo v priemere 277 184 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 32 Iná 

výroba, a to 6 128 tis. EUR. 

Graf č. 29 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora automobilový 
priemysel a strojárstvo v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
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HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
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Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bol v roku 

2018 evidovaný v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 12 400 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, 

a to približne 9 600. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo 

k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý dosiahol 

približne 2 800 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 200.  

Obrázok č. 11 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov 
podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 81 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 79 %. Podiel na úrovni  78 % bol 

dosiahnutý v Bratislavskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 
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komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Trenčianskom kraji a Žilinskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje približne 

73 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj 

v Nitrianskom kraji, kde to je 76 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore automobilový 

priemysel a strojárstvo bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 5 300 osôb. V Trenčianskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 5 200 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 2 100, respektíve 

2 800. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Prešovskom kraji, kde bol ich podiel 19 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

v kraji. Prešovský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 18 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 12 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom 

kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 15 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 14 600 osôb. 

V Bratislavskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 

13 000. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Prešovským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 

5 900, respektíve 6 200. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Žilinskom kraji, kde bol ich podiel 49 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. 

Žilinský kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou 

dosiahol 44 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 36 % 

a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, a to 39 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Trnavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 13 600 osôb. V Trenčianskom kraji bolo v danom sektore v tejto vzdelanostnej 

úrovni z hľadiska ich počtu evidovaných približne 11 600 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb bez maturity bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Prešovským 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb bez maturity cca 6 100, respektíve cca 6 800 osôb. 
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Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 

51 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný 

Nitrianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 44 %. Na druhej strane, 

v Žilinskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 36 % a druhá najnižšia hodnota po 

Žilinskom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Bratislavskom kraji, a to približne 

38 %. 

 

3.2.12 Sektor elektrotechnika 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov a 27 Výroba 

elektrických zariadení, ktoré patria do sekcie C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 30 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora elektrotechnika 
v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore elektrotechnika. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 v rámci 

sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 55 až 59 rokov, 

na druhej strane najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 20 až 24 rokov. V roku 2018 bol 

najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. Najsilnejšie 

zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora elektrotechnika bolo v roku 2018 vo 

vekovej skupine 35 až 39 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 8,0 % z celkového počtu osôb 

zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 7,8 % na celkovom počte osôb 

zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom vzájomného 

spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový 

nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore elektrotechnika, a to pri súčasnom znížení 

podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 16 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor elektrotechnika v SR 
v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore elektrotechnika existujú 2 divízie, v rámci ktorých boli identifikované a zverejnené informácie 

o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie počas sledovaného 

obdobia bolo v roku 2012 v divízii 27 Výroba elektrických zariadení, a to 91 066 tis. EUR. V tejto divízii 

súčasne počas sledovaného obdobia najvýraznejšie vzrástol objem výdavkov na inovácie v absolútnych 

číslach aj relatívnych číslach, pričom tento nárast medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 28 543 tis. 

EUR, resp. 126 %. V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov bol počas 

sledovaného obdobia evidovaný percentuálny nárast vo výške 28 %, avšak v roku 2014 bolo maximum 

výdavkov na inovácie až vo výške 68 527 tis. EUR. Najvyššie priemerné ročné výdavky na inovácie boli 

evidované v divízii 27 Výroba elektrických zariadení, kde to bolo v priemere 59 193 tis. EUR, na druhej 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 12 904 8 949 15 942 68 527 16 536

27 Výroba elektrických zariadení 22 741 54 035 91 066 76 839 51 284
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strane najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 26 Výroba počítačových, elektronických a optických 

výrobkov, a to 24 572 tis. EUR. 

Graf č. 31 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora elektrotechnika 
v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore elektrotechnika bol v roku 2018 evidovaný 

v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných 
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približne 4 100 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich 

pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, a to približne 

3 400 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu 

prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý dosiahol približne 700 osôb. 

Odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, kde sa počet zamestnaných 

osôb takmer nezmenil.  

Obrázok č. 12 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore elektrotechnika na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora elektrotechnika mzda žien v pomere ku mzde mužov 

svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 86 % zo mzdy mužov. Druhá najvyššia hodnota 

z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá v Trnavskom kraji, kde bol 

podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 73 %. Podiel na úrovni  72 % bol dosiahnutý v Nitrianskom 

kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie miezd žien a mužov 

v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi v Košickom kraji, kde ich 

mzda oproti mzde mužov dosahuje 63 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú 

z hľadiska tohto sektora aj v Bratislavskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 64 % a rovnaká 

hodnota je aj v Žilinskom kraji. 
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Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore elektrotechnika bol 

identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Trenčianskom kraji, 

ktorý dosiahol približne 2 700 osôb. V Žilinskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni približne 1 400 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Trnavským krajom, 

v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 200, respektíve 800. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 35 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

27 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 10 % a druhá najnižšia hodnota po Banskobystrickom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to 15 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 6 400 osôb. 

V Nitrianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 3 400. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom 

Bratislavským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou zhodne približne 

1 000 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 47 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora a kraja. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných 

osôb s maturitou dosiahol 44 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji a v Bratislavskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s maturitou len 33 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 5 700 osôb. V Nitrianskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 3 500 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

bez maturity bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých počet 

zamestnaných osôb bez maturity v oboch prípadoch dosiahol cca 900 osôb. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 52 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde 

podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 44 %. Na druhej strane, v Košickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 31 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Bratislavskom kraji, a to približne 32 %. 



   
 

149 
 

3.2.13 Sektor energetika, plyn, elektrina 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu 

ekonomických činností 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktorá patrí do sekcie 

C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

Graf č. 32 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, 
elektrina v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore energetika, plyn, elektrina. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 

v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb z vekovej skupiny 60 a viac rokov, na 

druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 35 až 39 rokov. V roku 2018 
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bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najsilnejšie 

zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora energetika, plyn, elektrina bolo v roku 

2018 vo vekovej skupine 50 až 54 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 13,9 % z celkového 

počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 4,5 % na celkovom 

počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Výsledkom 

vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 

je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore energetika, plyn, elektrina, a to pri 

súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 17 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor energetika, plyn, 
elektrina v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Jedinou divíziou za sektor energetika, plyn, elektrina v rámci ktorej boli identifikované a zverejnené 

informácie o výdavkoch na inovácie je prirodzene divízia 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 

vzduchu. Globálny trend výdavkov na inovácie v tejto divízii možno označiť ako klesajúci. Celkový 

pokles počas sledovaného obdobia dosiahol 23 382 tis. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles 

o 40 %. Najvyššia hodnota výdavkov na inovácie bola dosiahnutá v roku 2010, a to 80 139 tis. EUR 

a minimum na úrovni 23 081 tis. EUR bolo dosiahnuté v roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 58 597 80 139 27 503 23 081 35 215
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Graf č. 33 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora energetika, plyn 
a elektrina v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore energetika, plyn, elektrina bol v roku 2018 

evidovaný v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných 

približne 300 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich 

pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, a to približne 200. Z hľadiska 

rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku tiež v hlavnej 
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triede 3 Technici a odborní pracovníci, ktorý dosiahol približne 100 osôb. Odlišná situácia bola v hlavnej 

triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde sa počet zamestnaných osôb takmer nezmenil. 

Obrázok č. 13 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora energetika, plyn, elektrina mzda žien v pomere ku 

mzde mužov svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 100 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Bratislavskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 86 %. Podiel na úrovni  85 % 

bol dosiahnutý v Prešovskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Trnavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 69 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Nitrianskom kraji, kde je príslušný 

podiel na úrovni 75 % a v Trenčianskom kraji, kde to je 81 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore energetika, plyn, 

elektrina bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 1 800 osôb. V Nitrianskom kraji bolo na tejto 
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vzdelanostnej úrovni približne 1 100 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Trenčianskym krajom, 

v ktorých bol počet zamestnaných osôb v oboch prípadoch približne 300. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 55 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Nitrianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

38 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 21 % a druhá najnižšia hodnota po Banskobystrickom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 25 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Košickom kraji a v Nitrianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 

1 200 osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trenčianskom kraji 

nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou 

približne 500, respektíve 700. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Trnavskom kraji, kde bol ich podiel 47 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahol približne rovnaký podiel. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s maturitou len 34 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola 

u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 39 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Žilinskom kraji, ktorý 

dosiahol cca 600 osôb. Približne rovnaký počet zamestnaných osôb bez maturity bol dosiahnutý aj 

v Prešovskom kraji. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez maturity bolo v Trenčianskom kraji 

nasledovanom Bratislavským krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb bez maturity zhodne 

približne 400 z celkového počtu zamestnaných osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel zamestnaných osôb bez maturity v Prešovskom kraji, ktorý bol 33 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Prešovský kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, 

kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 32 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol 

podiel zamestnaných osôb bez maturity len 12 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 19 %. 
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3.2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností zo sekcie E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY 

A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV, a to divízie 36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie 

a odvod odpadových vôd, a 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov. 

Graf č. 34 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora voda, odpad 
a životné prostredie v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore voda, odpad a životné prostredie. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 

2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 
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60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 35 až 39 

rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 55 až 59 

rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora voda, odpad a životné 

prostredie bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 55 až 59 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 

13,7 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 

4,6 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 

rokov. Výsledkom spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 

až 2018 je výrazný nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore voda, odpad a životné 

prostredie, a to pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 18 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor voda, odpad 
a životné prostredie v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI; n/a – údaje nie sú 

k dispozícii pre ich dôverný charakter. 

V sektore voda, odpad a životné prostredie existujú 4 divízie, v rámci ktorých boli identifikované 

a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie 

počas sledovaného obdobia bolo v roku 2012 v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody, a to 13 625 tis. 

EUR. V tejto divízii súčasne počas sledovaného obdobia najvýraznejšie poklesol objem výdavkov na 

inovácie v absolútnych číslach, pričom tento pokles medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 3 540 tis. 

EUR. Najvyšší percentuálny pokles bol počas sledovaného obdobia v divízii 37 Čistenie a odvod 

odpadových vôd, a to až o 94 %. Spomedzi sledovaných divízií SK NACE Rev. 2 nebola evidovaná ani 

jedna, kde by za obdobie rokov 2008 až 2016 prišlo ku rastu výdavkov na inovácie. Najvyššie priemerné 

ročné výdavky na inovácie boli evidované v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody, kde to bolo 

v priemere 9 433 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 39 Ozdravovacie 

činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom, a to 116 tis. EUR. 

 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

36 Zber, úprava a dodávka vody 11 917 3 814 13 625 n/a 8 377

37 Čistenie a odvod odpadových vôd 1 306 n/a 1 691 n/a 74

38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 3 017 2 213 12 355 16 1 781

39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s 

odpadom
208 226 10 n/a 20



   
 

156 
 

Graf č. 35 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora voda, odpad 
a životné prostredie v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore voda, odpad a životné prostredie bol v roku 

2018 evidovaný v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 1 300 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to 

približne 1 200 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo 
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k najvyššiemu prírastku taktiež v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorý dosiahol 

približne 100 osôb. Odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, kde sa 

najvýraznejšie znížil počet zamestnaných osôb. 

Obrázok č. 14 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie na 
základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie mzda žien v pomere 

ku mzde mužov svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 109 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Trenčianskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 105 %. Podiel na úrovni 103 % 

bol dosiahnutý v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Bratislavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 74 %. Menej priaznivé 

mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Nitrianskom kraji, kde je 

príslušný podiel na úrovni 91 % a v Trnavskom kraji, kde to je 94 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore voda, odpad a životné 

prostredie bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 
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v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 700 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej 

úrovni približne 600 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom Prešovským 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 300, respektíve 400. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 25 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

18 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 10 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 12 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Košickom kraji a Trenčianskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 

1 300 osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Nitrianskom kraji nasledovanom 

Bratislavským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou zhodne približne 

900 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Trenčianskom 

kraji a Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 37 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora a kraja. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 

27 % a druhá najnižšia hodnota po Nitrianskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, a to 31 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Prešovskom kraji 

a Trenčianskom kraji, ktorý dosiahol cca 1 900 osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez 

maturity bolo v Bratislavskom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 1 300, respektíve cca 1 400 osôb z celkového počtu zamestnaných 

osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity 

v Nitrianskom kraji, ktorý bol 58 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. 

Nitriansky kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahol 56 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 

43 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 46 %. 
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3.2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje sekciu F - 

STAVEBNÍCTVO, kam patria divízie ekonomických činností 41 Výstavba budov, 42 Inžinierske stavby 

a 43 Špecializované stavebné práce. Zo sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI sem 

patrí divízia 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy a zo sekcie N - 

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY sem patrí divízia 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení 

a krajinnou úpravou. 

Graf č. 36 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora stavebníctvo, 
geodézia a kartografia v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do 
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roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 

skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

50 až 54 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 

55 až 59 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora stavebníctvo, 

geodézia a kartografia bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 55 až 59 rokov, keď ich pomerné zastúpenie 

dosiahlo 11,1 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym 

podielom 4 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 

55 až 59 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za 

obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore 

stavebníctvo, geodézia a kartografia, a to pri miernom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 

29 rokov. 

Tabuľka č. 19 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor stavebníctvo, 
geodézia a kartografia v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Jedinou divíziou za sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia v rámci ktorej boli identifikované 

a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie je divízia 71 Architektonické a inžinierske činnosti; 

technické testovanie a analýzy. Globálny trend výdavkov na inovácie v tejto divízii možno označiť ako 

klesajúci. Celkový pokles počas sledovaného obdobia dosiahol 3 888 tis. EUR, čo je v percentuálnom 

vyjadrení pokles o 50 %. Najvyššia hodnota výdavkov na inovácie bola dosiahnutá v roku 2010, a to 

8 850 tis. EUR a minimum na úrovni 3 906 tis. EUR bolo dosiahnuté v roku 2016. 

 

 

 

 

 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie 

a analýzy
7 794 8 850 4 621 7 860 3 906
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Graf č. 37 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora stavebníctvo, 
geodézia a kartografia v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bol v roku 

2018 evidovaný v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 3 600 osôb. Naopak, v rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to približne 

3 800 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu 
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prírastku v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, ktorý dosiahol približne 500 osôb. 

Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kde prišlo 

k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 800 osôb.  

Obrázok č. 15 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 
na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 101 % zo mzdy mužov. 

Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Prešovskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 93 %. Podiel na úrovni  87 % bol 

dosiahnutý v Banskobystrickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Nitrianskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 79 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Trenčianskom kraji, kde je príslušný 

podiel na úrovni 80 % a v Košickom kraji, kde to je 81 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore stavebníctvo, 

geodézia a kartografia bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 
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vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 8 600 osôb. V Prešovskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 3 800 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Banskobystrickom kraji 

nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 1 700, respektíve 

2 000. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 37 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

v kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 33 %. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 23 % a druhá najnižšia hodnota po 

Banskobystrickom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Žilinskom 

kraji, a to 24 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 6 300 osôb. 

V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 4 500. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Nitrianskom kraji nasledovanom 

Banskobystrickým krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 2 300, 

respektíve 2 400. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Žilinskom 

kraji, kde bol ich podiel 35 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Žilinský 

kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 34 %. 

Na druhej strane, v Nitrianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 27 % a druhá 

najnižšia hodnota po Nitrianskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá 

v Bratislavskom kraji, a to 28 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 8 000 osôb. V Prešovskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 6 200 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

bez maturity bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 2 600, respektíve cca 3 200 osôb z celkového počtu zamestnaných 

osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity 

v Nitrianskom kraji, ktorý bol 49 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. 

Nitriansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 

45 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 33 % 

a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá 

v Bratislavskom kraji, a to približne 35 %. 
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3.2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje sekciu G - 

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV, kam patria 

divízie ekonomických činností 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel 

a motocyklov, 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov a 47 Maloobchod okrem 

motorových vozidiel a motocyklov. Do sekcie I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY patria divízie 

55 Ubytovanie a 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Jedinou divíziou zo sekcie M - ODBORNÉ, 

VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI je divízia 73 Reklama a prieskum trhu. Divízia 79 Činnosti cestovných 

agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti patrí do sekcie N - 

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY a divízia 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií je zahrnutá 

v sekcii R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA. 

Graf č. 38 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora obchod, 
marketing, gastronómia a cestovný ruch v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 
100 %) 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. V porovnaní s rokom 2009 

celkovo do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do 

vekovej skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej 

skupiny 30 až 34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej 

skupine 40 až 44 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 35 až 39 rokov, 

keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 6,5 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien 

bola v roku 2018 s relatívnym podielom 8,3 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, a to pri 

súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 20 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, n/a – údaje nie sú 

k dispozícii pre ich dôverný charakter. 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch existujú 2 divízie, v rámci ktorých boli 

identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne 

na inovácie počas sledovaného obdobia bolo v roku 2016 v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových 

vozidiel a motocyklov, a to 61 742 tis. EUR. V tejto divízii súčasne počas sledovaného obdobia 

najvýraznejšie vzrástol objem výdavkov na inovácie v absolútnych číslach aj relatívnych číslach, pričom 

tento nárast medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 32 879 tis. EUR, resp. 114 %. V divízii 73 Reklama 

a prieskum trhu nie je k dispozícii celý časový rad, maximum na úrovni 3 248 tis. EUR tu bolo dosiahnuté 

v roku 2016 a minimum z roku 2014 predstavovalo 849 tis. EUR. Najvyššie priemerné ročné výdavky 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 28 863 25 674 27 425 26 173 61 742

73 Reklama a prieskum trhu n/a n/a 1 966 849 3 248



   
 

166 
 

na inovácie boli evidované v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, kde to 

bolo v priemere 33 975 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 

73 Reklama a prieskum trhu, a to 2 021 tis. EUR. 

Graf č. 39 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora obchod, 
marketing, gastronómia a cestovný ruch v SR roku 2018 

 

 

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

Legenda: 
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Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný 

ruch bol v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, kde bolo ako 

nastupujúcich evidovaných približne 26 300 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania 

najviac osôb vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách 

a obchode, a to približne 25 600 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných 

osôb prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, ktorý 

dosiahol približne 800 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, 

riadiaci pracovníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne 

o 700 osôb.  

Obrázok č. 16 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov 
podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

mzda žien v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Košickom kraji, a to na úrovni 83 % zo mzdy 

mužov. Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola 

dosiahnutá v Prešovskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 82 %. Podiel na 

úrovni  78 % bol dosiahnutý v Trnavskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii 

z hľadiska komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú 
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v porovnaní s mužmi v Nitrianskom kraji a v Bratislavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov 

dosahuje 73 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora 

aj v Žilinskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 74 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 23 000 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 6 100 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, 

v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 2 800, respektíve 4 100. Z relatívneho hľadiska bol 

najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 28 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

23 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

len 14 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to 18 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 37 600 osôb. 

V Žilinskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 14 100. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Nitrianskym 

krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 9 100, respektíve 10 500. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Banskobystrickom kraji, 

kde bol ich podiel 55 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Banskobystrický 

kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 49 %. Na 

druhej strane, v Nitrianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 43 % a druhá najnižšia 

hodnota po Nitrianskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Prešovskom kraji, 

a to 45 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 21 600 osôb. V Žilinskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 10 100 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez maturity 

bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Košickým krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb 

bez maturity cca  5 800, respektíve cca 7 500 osôb z celkového počtu zamestnaných osôb v sektore. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 
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39 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný 

Nitrianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 37 %. Na druhej strane, 

v Banskobystrickom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 26 % a rovnaká hodnota bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá aj v Bratislavskom kraji. 

 

3.2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje všetky divízie 

ekonomických činností zo sekcie H - DOPRAVA A SKLADOVANIE, pričom ide o divízie 49 Pozemná 

doprava a doprava potrubím, 50 Vodná doprava, divíziu 51 Letecká doprava, 52 Skladové a pomocné 

činnosti v doprave a 53 Poštové služby a služby kuriérov. 

Graf č. 40 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora doprava, 
logistika a poštové služby v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore doprava, logistika a poštové služby. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 

2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 

60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 30 až 

34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 45 až 

49 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora doprava, logistika 

a poštové služby bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 45 až 49 rokov, keď ich pomerné zastúpenie 

dosiahlo 10,9 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym 

podielom 4,2 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 

45 až 49 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za 

obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore doprava, 

logistika a poštové služby, a to pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 21 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor doprava, logistika, 
poštové služby v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, n/a – údaje nie sú 

k dispozícii pre ich dôverný charakter. 

V sektore doprava, logistika, poštové služby sa nachádzajú 3 divízie, v rámci ktorých boli identifikované 

a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najvyššie výdavky na inovácie boli zaznamenané 

v roku 2012, a to v divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, pričom dosiahli hodnotu 95 801 tis. 

EUR. V tejto divízii však najvýraznejšie poklesli výdavky na inovácie tak z absolútneho hľadiska (pokles 

o 33 648 tis. EUR) ako aj v percentuálnom vyjadrení, kde to bol pokles o 60 %. Na druhej strane, v divízii 

53 Poštové služby a služby kuriérov bol veľmi výrazný rast, ktorý v percentuálnom vyjadrení dosiahol 

až 2 138 %. Najvyššie priemerné ročné výdavky na inovácie boli evidované v divízii 49 Pozemná doprava 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

49 Pozemná doprava a doprava potrubím 56 261 30 880 95 801 42 206 22 613

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave 6 203 1 473 5 080 1 564 3 216

53 Poštové služby a služby kuriérov 746 n/a 3 215 5 589 16 697
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a doprava potrubím, kde to bolo v priemere 49 552 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer 

zaznamenala divízia 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, a to 3 507 tis. EUR. 

 

Graf č. 41 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora doprava, logistika 
a poštové služby v SR v roku 2018 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore doprava, logistika a poštové služby bol v roku 

2018 evidovaný v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 8 500 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, 

a to približne 10 200 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo 

k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, ktorý dosiahol približne 100 

osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, kde 

prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 1 700.  

Obrázok č. 17 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore doprava, logistika a poštové služby 
na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora doprava, logistika a poštové služby mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Žilinskom kraji a Nitrianskom kraji, a to v oboch prípadoch 

na úrovni 92 % zo mzdy mužov. Podiel na úrovni  91 % bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji a tým 

pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na 

druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi v Prešovskom kraji, kde ich mzda oproti 

mzde mužov dosahuje 82 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska 
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tohto sektora aj v Trenčianskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 83 % a v Trnavskom kraji, kde 

to je 85 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore doprava, logistika 

a poštové služby bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 5 300 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej 

úrovni približne 2 000 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom Prešovským 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 600, respektíve 1 000. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 19 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

14 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 8 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Nitrianskom kraji, a to 10 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 12 500 osôb. 

V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 8 300. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom 

Prešovským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 3 700, 

respektíve 4 100. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Košickom 

kraji, kde bol ich podiel 54 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Košický 

kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 

52 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 42 % a druhá 

najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Nitrianskom 

kraji, a to 43 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 10 900 osôb. V Nitrianskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich 

počtu evidovaných približne 5 700 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Prešovskom kraji nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity zhodne približne 3 300 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel zamestnaných osôb bez maturity v Nitrianskom kraji, ktorý bol 48 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde 
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podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 46 %. Na druhej strane, v Košickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 32 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 34 %. 

 

 

3.2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 61 Telekomunikácie, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace 

služby a 63 Informačné služby, ktoré patria do sekcie J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA. 

Graf č. 42 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora informačné 
technológie a telekomunikácie v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 
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zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore informačné technológie a telekomunikácie. V porovnaní s rokom 2009 celkovo 

do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 

skupiny 40 až 44 rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

25 až 29 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 

30 až 34 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora informačné 

technológie a telekomunikácie bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 30 až 34 rokov, keď ich pomerné 

zastúpenie dosiahlo 15,2 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 

s relatívnym podielom 6,2 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia 

veková skupina 25 až 29 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických 

a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších 

vekových kategórií v sektore informačné technológie a telekomunikácie, a to pri súčasnom znížení 

podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 22 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor informačné 
technológie a telekomunikácie v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore informačné technológie a telekomunikácie existujú 3 divízie, v rámci ktorých boli 

identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne 

na inovácie počas sledovaného obdobia bolo v roku 2014 v divízii 61 Telekomunikácie, a to 86 028 tis. 

EUR. V divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby počas sledovaného 

obdobia najvýraznejšie vzrástol objem výdavkov na inovácie v absolútnych číslach aj relatívnych 

číslach, pričom tento nárast medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 54 538 tis. EUR, resp. 897 % a trend 

je jednoznačne rastúci. Najnižší absolútny nárast bol počas sledovaného obdobia evidovaný v divízii 

63 Informačné služby, a to 5 007 tis. EUR. Najvyššie priemerné ročné výdavky na inovácie boli 

evidované v divízii 61 Telekomunikácie, kde to bolo v priemere 36 241 tis. EUR, na druhej strane 

najnižší ročný priemer zaznamenala divízia 63 Informačné služby, a to 10 981 tis. EUR.  

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

61 Telekomunikácie 29 806 16 211 10 337 86 028 38 825

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 6 083 11 352 36 438 32 950 60 621

63 Informačné služby 1 385 32 561 14 051 516 6 392
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Graf č. 43 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora informačné 
technológie a telekomunikácie v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
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HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore informačné technológie a telekomunikácie bol 

v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 2 Špecialisti, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 

3 300 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich pracovné 

činnosti rovnako v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to približne 2 900 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi 

nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku taktiež v hlavnej triede 
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2 Špecialisti, ktorý dosiahol približne 500 osôb. Odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, 

riadiaci pracovníci, kde sa počet zamestnaných osôb takmer nezmenil. 

Obrázok č. 18 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde 
mužov podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora Informačné technológie a telekomunikácie mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 84 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Trenčianskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 77 %. Podiel na úrovni 74 % 

bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Žilinskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 65 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Bratislavskom kraji, kde je príslušný 

podiel na úrovni 69 % a v Prešovskom kraji, kde to je 70 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore informačné 

technológie a telekomunikácie bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 14 000 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto 
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vzdelanostnej úrovni približne 6 600 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji nasledovanom 

Prešovským krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 100, respektíve 300. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Košickom 

kraji, kde bol ich podiel 76 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Košický kraj 

bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

dosiahol 69 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 21 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 48 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 6 200 osôb. 

V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 2 000. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Prešovským 

krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou zhodne približne 200. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Trnavskom kraji, kde bol ich podiel 52 % 

z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný 

Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 45 %. Na druhej strane, 

v Košickom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 23 % a druhá najnižšia hodnota po 

Košickom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 26 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 1 000 osôb. V Žilinskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 200 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

bez maturity bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity v oboch prípadoch približne 100. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší 

podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 27 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde 

podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 12 %. Na druhej strane, v Košickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 1 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 2 %. 
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3.2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje všetky divízie 

ekonomických činností zo sekcie K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, pričom ide o divízie 

64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie 

a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia a 66 Pomocné činnosti finančných 

služieb a poistenia. Ďalej zahŕňa jedinú divíziu v sekcii L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ, a to 

68 Činnosti v oblasti nehnuteľností. Poslednou divíziou v tomto sektore je 77 Prenájom a lízing, ktorá 

patrí do sekcie N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. 

Graf č. 44 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 
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hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. V porovnaní s rokom 2009 

celkovo do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do 

vekovej skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej 

skupiny 30 až 34 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej 

skupine 40 až 44 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, keď 

ich pomerné zastúpenie dosiahlo 5,7 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola 

v roku 2018 s relatívnym podielom 9,3 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 23 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo existujú 3 divízie, v rámci ktorých boli 

identifikované a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne 

na inovácie počas sledovaného obdobia bolo v roku 2008 v divízii 64 Finančné služby okrem poistenia 

a dôchodkového zabezpečenia, a to 94 836 tis. EUR. Avšak v tejto divízii počas sledovaného obdobia 

najvýraznejšie poklesol objem výdavkov na inovácie v absolútnych číslach aj relatívnych číslach, pričom 

tento pokles medzi rokmi 2008 a 2016 predstavoval 60 943 tis. EUR, resp. 64 %. Najvyšší percentuálny 

nárast bol počas sledovaného obdobia evidovaný v divízii 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové 

zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, a to až o 354 %. V tretej sledovanej divízií SK 

NACE Rev. 2 za obdobie rokov 2008 až 2016 prišlo ku zníženiu výdavkov na inovácie, išlo o divíziu 

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia s poklesom o 47 %. Najvyššie priemerné ročné 

výdavky na inovácie boli evidované v divízii 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového 

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového 

zabezpečenia
94 836 22 386 32 761 39 625 33 893

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem 

povinného sociálneho poistenia
2 006 4 130 7 213 4 544 9 100

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 1 316 440 773 3 363 702
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zabezpečenia, kde to bolo v priemere 44 700 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný priemer 

zaznamenala divízia 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, a to 1 319 tis. EUR. 

Graf č. 45 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

bol v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci, kde bolo ako nastupujúcich 
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evidovaných približne 2 900 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci, a to približne 

2 200. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu 

prírastku taktiež v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci, ktorý dosiahol približne 700 osôb. 

Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, kde prišlo k relatívne 

výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne o 200 osôb.  

Obrázok č. 19 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov 
podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo mzda 

žien v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 96 % zo mzdy 

mužov. Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola 

dosiahnutá v Prešovskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 94 %. Podiel na 

úrovni  93 % bol dosiahnutý v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii 

z hľadiska komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú 

v porovnaní s mužmi v Bratislavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 67 %. Menej 

priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Banskobystrickom 

kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 81 % a v Trnavskom kraji, kde to je 90 %. 
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Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 17 200 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 1 500 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji nasledovanom 

Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb zhodne približne 700. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde 

bol ich podiel 57 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

38 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním len 23 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to 27 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 10 400 osôb. 

V Žilinskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 1 900. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji nasledovanom 

Trenčianskym krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 1 200, 

respektíve 1 400. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 52 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora a kraja. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel zamestnaných 

osôb s maturitou dosiahol 49 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

s maturitou len 34 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahnutá v Košickom kraji, a to 42 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 2 500 osôb. V Trenčianskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich 

počtu evidovaných približne 1 100 zamestnaných osôb bez maturity v kraji. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb bez maturity bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Prešovským krajom, 

v ktorých bol počet zamestnaných osôb bez maturity cca 400, respektíve cca 800 osôb z celkového 

počtu zamestnaných osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez 

maturity v Trenčianskom kraji, ktorý bol 34 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

a kraja. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez 

maturity dosiahol 29 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez 
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maturity len 8 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb bez 

maturity dosiahnutá v Banskobystrickom kraji, a to približne 12 %. 

 

3.2.20 Sektor kultúra a vydavateľstvo 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych 

programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok a 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne 

vysielanie zo sekcie J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA. Do sekcie R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA 

patria divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti a 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných 

kultúrnych zariadení. Sektor kultúra a vydavateľstvo zabezpečuje taktiež jedinečné, celospoločensky 

prospešné služby v rámci sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, a to v triede 

ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných 

a technických vied. Ministerstvo kultúry SR podľa Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej 

činnosti v znení neskorších predpisov zabezpečuje v rámci kultúrno - osvetovej činnosti taktiež 

dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie, ako aj 

neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie. 24 

Kľúčové úlohy plní najmä Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove, Tekovská hvezdáreň 

v Leviciach, Hvezdáreň v Michalovciach, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pracovisko 

Hvezdáreň a planetárium Medzev, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad 

Hronom, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - organizačná súčasť 

Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom - 

organizačná súčasť Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Podduklianske 

osvetové stredisko vo Svidníku, Krajská hvezdáreň v Žiline, Krajské osvetové stredisko v Nitre, 

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci a Hvezdáreň v Partizánskom. 25 

  

                                                           
24 MINISTERSTVO KULTÚRY SR. Zoznam právnych predpisov. [online]. Bratislava, 2019. [cit. 2019-07-05]. 
Dostupné na internete: < http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-
19b.html> . 
25 SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ. Zoznam hvezdární a planetárií. [online]. Hurbanovo, 2019. [cit. 2019-07-
05]. Dostupné na internete: <https://www.suh.sk/zozn-hvezd-plan> . 
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Graf č. 46 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora kultúra 
a vydavateľstvo v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore kultúra a vydavateľstvo. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 

v rámci tohto sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 

60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 45 až 49 

rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 60 a viac 

rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora kultúra 

a vydavateľstvo bolo v roku 2018 taktiež vo vekovej skupine 60 a viac rokov, keď ich pomerné 

zastúpenie dosiahlo 6,3 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. Rovnako u žien bola v roku 

2018 s relatívnym podielom 10,8 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 60 a viac rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 
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demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je výrazný nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore kultúra a vydavateľstvo, a to pri súčasnom znížení podielu mladých 

ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 24 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor kultúra 
a vydavateľstvo v SR rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI; n/a – údaje nie sú 

k dispozícii pre ich dôverný charakter. 

V sektore kultúra a vydavateľstvo existujú 3 divízie, v rámci ktorých boli identifikované a zverejnené 

informácie o výdavkoch na inovácie. Najviac výdavkov vynaložených ročne na inovácie počas 

sledovaného obdobia bolo v roku 2010 v divízii 58 Nakladateľské činnosti, a to 4 770 tis. EUR. V tejto 

divízii počas sledovaného obdobia vzrástol objem výdavkov na inovácie medzi rokmi 2008 a 2016 

v absolútnych číslach o 200 tis. EUR, resp. o 137 % v relatívnom vyjadrení. V ostatných divíziách 

v časovom rade nie je dostupná väčšina údajov o výdavkoch na inovácie. V divízii 59 Výroba filmov, 

videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok tvorili výdavky 

na inovácie v roku 2014 len 30 tis. EUR, avšak v roku 2016 to bolo už 1 023 tis. EUR. V divízii 60 Činnosti 

pre rozhlasové a televízne vysielanie v roku 2012 bola výška výdavkov na inovácie 820 tis. EUR a v roku 

2016 to bolo už len 60 tis. EUR. Najvyššie priemerné ročné výdavky na inovácie boli evidované v divízii 

58 Nakladateľské činnosti, kde to bolo v priemere 1 475 tis. EUR, na druhej strane najnižší ročný 

priemer zaznamenala divízia 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, a to 440 tis. EUR. 

  

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

58 Nakladateľské činnosti 146 4 770 1 821 293 346

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 

príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
n/a n/a n/a 30 1 023

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie n/a n/a 820 n/a 60
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Graf č. 47 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora kultúra 
a vydavateľstvo v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore kultúra a vydavateľstvo bol v roku 2018 

evidovaný v hlavnej triede 2 Špecialisti, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 600 osôb. 

V rovnakej hlavnej triede zároveň vystúpilo zo zamestnania najviac osôb, a to približne 500. Z hľadiska 

rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku taktiež 

v hlavnej triede 2 Špecialisti, ktorý dosiahol približne 100 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola 
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v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu 

zamestnaných osôb, a to približne o 100.  

Obrázok č. 20 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore kultúra a vydavateľstvo na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo mzda žien v pomere ku mzde 

mužov svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 100 % zo mzdy mužov. Druhá najvyššia 

hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá v Prešovskom kraji, 

kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 94 %. Podiel na úrovni  92 % bol dosiahnutý 

v Banskobystrickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie 

miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi 

v Trenčianskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 83 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Žilinskom kraji, kde je príslušný podiel 

na úrovni 85 % a v Košickom kraji, kde to je 86 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne osôb zamestnaných v sektore 

kultúra a vydavateľstvo bol identifikovaný najvyšší počet osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 4 600 osôb. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto 
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vzdelanostnej úrovni približne 900 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom Trnavským 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 300, respektíve 400. Z relatívneho hľadiska 

bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde bol ich 

podiel 53 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

52 %. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

len 31 % a druhá najnižšia hodnota po Nitrianskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Košickom kraji, a to 41 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 3 300 osôb. 

V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 800. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom 

Trnavským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 200, respektíve 

300. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Nitrianskom kraji, kde 

bol ich podiel 54 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Nitriansky kraj bol 

nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 45 %. Na druhej 

strane, v Trenčianskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 31 % a druhá najnižšia 

hodnota po Trenčianskom kraji bola u zamestnaných osôb s maturitou dosiahnutá v Prešovskom kraji, 

a to 32 %. 

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 800 osôb. V Banskobystrickom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich 

počtu evidovaných približne 300 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných 

osôb bez maturity bolo v Žilinskom kraji nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity zhodne cca 200 z celkového počtu zamestnaných osôb v sektore. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Trenčianskom kraji, ktorý 

bol 28 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Trenčiansky kraj bol 

nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 21 %. Na druhej 

strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 9 % a druhá najnižšia 

hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Žilinskom kraji, 

a to približne 11 %. 
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3.2.21 Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 72 Vedecký výskum a vývoj a 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

zo sekcie M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOST. Ďalej sem patrí divízia 85 Vzdelávanie, ktorá 

je jedinou divíziou zo sekcie P - VZDELÁVANIE ako aj divízia 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti 

zo sekcie R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA. 

Graf č. 48 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora veda, výskum, 
vzdelávanie, výchova, šport v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport. V porovnaní s rokom 2009 celkovo 
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do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 

skupiny 60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

50 až 54 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 

60 a viac rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora veda, 

výskum, vzdelávanie, výchova, šport bolo v roku 2018 taktiež vo vekovej skupine 60 a viac rokov, keď 

ich pomerné zastúpenie dosiahlo 5,3 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola 

v roku 2018 s relatívnym podielom 11,8 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia 

demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je výrazný nárast zastúpenia 

vyšších vekových kategórií v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Tabuľka č. 25 Vývoj výdavkov na inovácie v divíziách SK NACE Rev. 2 za sektor veda, výskum, 
vzdelávanie, výchova, šport v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR 

 

Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Jedinou divíziou za sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport v rámci ktorej boli identifikované 

a zverejnené informácie o výdavkoch na inovácie je divízia 72 Vedecký výskum a vývoj. Globálny trend 

výdavkov na inovácie v tejto divízii možno označiť ako rastúci. Celkový nárast počas sledovaného 

obdobia dosiahol 41 485 tis. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení nárast o 1 762 %. Najvyššia hodnota 

výdavkov na inovácie bola dosiahnutá v roku 2016, a to 43 840 tis. EUR a minimum na úrovni 1 590 tis. 

EUR bolo dosiahnuté v roku 2010. Zaujímavosťou je, že do roku 2014 bol objem výdavkov na investície 

nízky a prudký rast nastal až v roku 2016. 

 

  

Názov divízie 2008 2010 2012 2014 2016 Vývojový trend

72 Vedecký výskum a vývoj 2 355 1 590 4 160 3 790 43 840
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Graf č. 49 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora veda, výskum, 
vzdelávanie, výchova, šport v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport bol 

v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 2 Špecialisti, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 

13 500 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich pracovné 

činnosti rovnako v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to približne 10 000. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom 

a výstupom zamestnaných osôb taktiež prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 2 Špecialisti, 
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ktorý dosiahol približne 3 400 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 

1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných 

osôb, a to približne o 100.  

Obrázok č. 21 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, 
šport na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 95 % zo mzdy mužov. 

Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Trnavskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 93 %. Podiel na úrovni  92 % bol 

dosiahnutý v Prešovskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska 

komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní 

s mužmi v Košickom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 85 %. Menej priaznivé mzdové 

pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Bratislavskom kraji a Žilinskom kraji, 

kde je príslušný podiel na úrovni približne 86 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore veda, výskum, 

vzdelávanie, výchova, šport bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 
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vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 22 600 osôb. V Prešovskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 16 000 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom 

Trnavským krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 8 900, respektíve 9 800. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 69 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

v danom kraji. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 66 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 57 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom 

kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to 60 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 6 300 osôb. 

V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 5 700. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Nitrianskym 

krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 3 400, respektíve 3 800. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Žilinskom kraji 

a Trenčianskom kraji, kde bol ich podiel rovnako 25 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora a daného kraja. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

s maturitou len 19 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 20 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 3 700 osôb. V Košickom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 3 600 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

bez maturity bolo v Banskobystrickom kraji nasledovanom Nitrianskym krajom, v ktorých bol počet 

zamestnaných osôb bez maturity cca 2 500, respektíve cca 2 700 osôb z celkového počtu zamestnaných 

osôb v sektore. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity 

v Trenčianskom kraji, ktorý bol 18 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. 

Trenčiansky kraj bol nasledovaný Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahol 17 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 

11 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahnutá v Košickom kraji, a to približne 14 %. 
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3.2.22 Sektor verejné služby a správa 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divízie 

ekonomických činností 78 Sprostredkovanie práce a 80 Bezpečnostné a pátracie služby zo sekcie N - 

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. Okrem nich zahŕňa aj divíziu 84 Verejná správa a obrana; 

povinné sociálne zabezpečenie, ktorá je jedinou divíziou v sekcii O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; 

POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE a zahŕňa aj divíziu 94 Činnosti členských organizácií zo sekcie S - 

OSTATNÉ ČINNOSTI. 

V rámci systematicky prebiehajúcej optimalizácie štruktúry sektorových rád NSP/SRI v súlade 

s vývojom na trhu práce a sektorovými potrebami zamestnávateľov bude divízia 80 Bezpečnostné 

a pátrace služby perspektívne preradená do štruktúrnych charakteristík sektora remeslá a osobné 

služby. V procese riešenia je taktiež návrh optimalizácie zaradenia organizácií zabezpečujúcich 

neštátne služby zamestnanosti v rámci divízie 78 Sprostredkovanie práce. 

Graf č. 50 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora verejné služby a 
správa v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore verejné služby a správa. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 

v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel osôb patriacich do vekovej skupiny 60 a viac rokov, na 

druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 50 až 54 rokov. V roku 2018 

bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 55 až 59 rokov. Najsilnejšie 

zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora verejné služby a správa bolo v roku 2018 

vo vekovej skupine 60 a viac rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 6,1 % z celkového počtu osôb 

zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 8,8 % na celkovom počte osôb 

zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Výsledkom vzájomného 

spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový 

nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore verejné služby a správa, a to pri súčasnom 

znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

  



   
 

197 
 

Graf č. 51 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora verejné služby a 
správa v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore verejné služby a správa bol v roku 2018 

evidovaný v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 6 600 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to 

približne 7 100 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb však prišlo 

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

HT 1 HT 2 HT 3 HT 4 HT 5 HT 6 HT 7 HT 8 HT 9O
so

b
y

Hlavné triedy SK ISCO-08

Nástup Výstup Rozdiel



   
 

198 
 

k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 3 Technici a odborní pracovníci, ktorý dosiahol približne 

300 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to v absolútnych číslach približne 

o 500 osôb.  

Obrázok č. 22 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore verejné služby a správa na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora verejné služby a správa mzda žien v pomere ku mzde 

mužov svoje maximum v Prešovskom kraji, a to na úrovni 109 % zo mzdy mužov. Druhá najvyššia 

hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá v Nitrianskom kraji, 

kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 108 %. Podiel na úrovni 105 % bol dosiahnutý 

v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie miezd žien 

a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi v Trnavskom kraji, 

kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 95 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom 

k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Trenčianskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 97 % 

a v Žilinskom kraji, kde to je 98 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore verejné služby 

a správa bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 
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v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 14 300 osôb. V Banskobystrickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 9 600 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji nasledovanom 

Trenčianskym krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 4 300, respektíve 4 500. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Banskobystrickom kraji, kde bol ich podiel 49 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora v kraji. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Bratislavským krajom, kde podiel zamestnaných 

osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 47 %. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 32 % a druhá najnižšia hodnota po Nitrianskom 

kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 

34 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 10 300 osôb. 

V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 7 000. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji nasledovanom 

Trenčianskym krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 4 200, 

respektíve 4 700. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Nitrianskom kraji, kde bol ich podiel 37 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

a kraja. Nitriansky kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahol 36 %. Na druhej strane, v Košickom kraji a v Banskobystrickom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb s maturitou len 32 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 6 100 osôb. V Nitrianskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 5 700 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez maturity 

bolo v Žilinskom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb 

bez maturity cca 3 400, respektíve cca 3 600 osôb z celkového počtu zamestnaných osôb v sektore. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb bez maturity v Nitrianskom kraji, ktorý 

bol 31 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Nitriansky kraj bol nasledovaný 

Trnavským krajom, kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 30 %. Na druhej strane, 

v Banskobystrickom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity len 19 % a druhá najnižšia 

hodnota po Banskobystrickom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá 

v Bratislavskom kraji, a to približne 20 %. 
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3.2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje jednu divíziu 

ekonomických činností zo sekcie N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY, a to divíziu 

82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti. Zo sekcie M - ODBORNÉ, 

VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI zahrňuje divízie 69 Právne a účtovnícke činnosti a 70 Vedenie firiem; 

poradenstvo v oblasti riadenia. Do tohto sektora patrí aj divízia 99 Činnosti extrateritoriálnych 

organizácií a združení zo sekcie U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ. 

Graf č. 52 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora administratíva, 
ekonomika, manažment v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore administratíva, ekonomika, manažment. V porovnaní s rokom 2009 celkovo 

do roku 2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej 
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skupiny 35 až 39 rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 

25 až 29 rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 

25 až 29 rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora 

administratíva, ekonomika, manažment bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 30 až 34 rokov, keď ich 

pomerné zastúpenie dosiahlo 8,6 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 

2018 s relatívnym podielom 10,4 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore 

najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov. Výsledkom spolupôsobenia demografických 

a ekonomických procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je relatívne lepšia veková skladba pracovných 

síl v porovnaní so sektormi ohrozenými výrazným starnutím zamestnancov, ako sú napr. 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ťažba a úprava surovín, geológia, energetika a i. 

Graf č. 53 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora administratíva, 
ekonomika, manažment v SR v roku 2018 

 

 

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

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 

Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore administratíva, ekonomika, manažment bol 

v roku 2018 evidovaný v hlavnej triede 2 Špecialisti, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 

1 800 osôb. Naopak, v rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich 

pracovné činnosti v hlavnej triede 5 Pracovníci v službách a obchode, a to približne 1 300 osôb. 

Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku 

v hlavnej triede 2 Špecialisti, ktorý dosiahol približne 600 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola 

v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu 

zamestnaných osôb, a to približne o 400.  

Obrázok č. 23 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment na základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov 
podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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



   
 

203 
 

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment mzda žien 

v pomere ku mzde mužov svoje maximum v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 113 % zo mzdy 

mužov. Druhá najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola 

dosiahnutá v Nitrianskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 98 %. Podiel na 

úrovni  93 % bol dosiahnutý v Žilinskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii 

z hľadiska komparácie miezd žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú 

v porovnaní s mužmi v Trnavskom kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje 71 %. Menej 

priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Bratislavskom kraji, 

kde je príslušný podiel na úrovni 76 % a v Trenčianskom kraji, kde to je 79 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore administratíva, 

ekonomika, manažment bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 13 600 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 1 300 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, 

najmenej zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Prešovskom kraji nasledovanom 

Trnavským krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 400, respektíve 600. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde 

bol ich podiel 54 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

50 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

len 22 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 29 %.  

Pri rozbore štruktúry zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší 

počet zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 

8 900 osôb. V Trenčianskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou 

približne 1 800. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Prešovskom kraji 

nasledovanom Trnavským krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 

500, respektíve 800 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou 

v Trenčianskom kraji, kde bol ich podiel 51 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

a kraja. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Banskobystrickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahol 44 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

s maturitou len 31 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahnutá v Košickom kraji, a to 33 %.  
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V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 2 500 osôb. V Trnavskom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu 

evidovaných približne 1 200 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez maturity 

bolo v Žilinskom kraji nasledovanom Banskobystrickým krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb 

bez maturity približne rovnako na úrovni cca 300 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 47 % z celkového počtu zamestnaných 

osôb v rámci sektora a kraja. Trnavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, kde podiel 

zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 30 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel 

zamestnaných osôb bez maturity len 10 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to približne 13 %. 

3.2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje všetky divízie 

ekonomických činností zo sekcie Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC, pričom ide o divízie 

86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) a Sociálna 

práca bez ubytovania. 
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Graf č. 54 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora zdravotníctvo, 
sociálne služby v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

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

Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore zdravotníctvo, sociálne služby. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 

2018 v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 

60 a viac rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 35 až 39 

rokov. V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 40 až 44 

rokov. Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora zdravotníctvo, 

sociálne služby bolo v roku 2018 vo vekovej skupine 60 a viac rokov, keď ich pomerné zastúpenie 

dosiahlo 3,5 % z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym 

podielom 12,4 % na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková 

skupina 40 až 44 rokov. Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických 
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procesov za obdobie rokov 2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií 

v sektore zdravotníctvo, sociálne služby, a to najmä žien vo veku 60 a viac rokov. 

 

Graf č. 55 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora zdravotníctvo, 
sociálne služby v SR v roku 2018 

 

 

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

Legenda: 

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
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Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bol v roku 2018 

evidovaný v hlavnej triede 2 Špecialisti, kde bolo ako nastupujúcich evidovaných približne 4 700 osôb. 

V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako 

v hlavnej triede 2 Špecialisti, a to približne 3 400. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom 

zamestnaných osôb prišlo k najvyššiemu prírastku taktiež v hlavnej triede 2 Špecialisti, ktorý dosiahol 

približne 1 400 osôb. Diametrálne odlišná situácia bola v hlavnej triede 1 Zákonodarcovia, riadiaci 

pracovníci, kde prišlo k relatívne výraznému poklesu počtu zamestnaných osôb, a to približne 

o 200 osôb.  

Obrázok č. 24 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby na 
základe vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa 
samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

 

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

Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby mzda žien v pomere 

ku mzde mužov svoje maximum v Trnavskom kraji, a to na úrovni 82 % zo mzdy mužov. Druhá najvyššia 

hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá v Bratislavskom 

kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 80 %. Podiel na úrovni  77 % bol dosiahnutý 

v Prešovskom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie miezd 

žien a mužov v sektore. Na druhej strane, najmenej ženy zarábajú v porovnaní s mužmi v Žilinskom 

kraji, kde ich mzda oproti mzde mužov dosahuje iba 66 %. Menej priaznivé mzdové pomery žien 
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vzhľadom k mužom sú z hľadiska tohto sektora aj v Trenčianskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 

68 % a v Košickom kraji, kde to je 69 %. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore zdravotníctvo, 

sociálne služby bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 10 300 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej 

úrovni približne 7 000 zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, najmenej 

zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním bolo v Trnavskom kraji nasledovanom Trenčianskym 

krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb približne 3 200, respektíve 3 900. Z relatívneho 

hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom kraji, kde 

bol ich podiel 46 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora v kraji. Bratislavský kraj bol 

nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 

43 %. Na druhej strane, v Trnavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

len 32 % a druhá najnižšia hodnota po Trnavskom kraji bola u zamestnaných osôb s vysokoškolským 

vzdelaním dosiahnutá v Trenčianskom kraji, a to 34 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z hľadiska ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší 

počet zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 

8 600 osôb. V Košickom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou 

približne 7 800. Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Trnavskom kraji 

nasledovanom Trenčianskym krajom, v ktorých dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou 

približne 4 400, respektíve 4 900. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb 

s maturitou v Nitrianskom kraji, kde bol ich podiel 46 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci 

sektora a kraja. Nitriansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahol 45 %. Na druhej strane, v Bratislavskom kraji bol podiel zamestnaných osôb 

s maturitou len 38 % a druhá najnižšia hodnota po Bratislavskom kraji bola u zamestnaných osôb 

s maturitou dosiahnutá v Prešovskom kraji, a to 42 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji, 

ktorý dosiahol cca 3 500 osôb. V Banskobystrickom kraji bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska 

ich počtu evidovaných približne 3 000 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez 

maturity bolo v Košickom kraji nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých bol počet zamestnaných 

osôb bez maturity v oboch prípadoch približne 2 400. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb bez maturity v Trnavskom kraji, ktorý bol 24 % z celkového počtu zamestnaných 

osôb v rámci sektora a kraja. Za ním nasledoval Trenčiansky kraj, kde podiel zamestnaných osôb bez 
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maturity dosiahol 23 %. Na druhej strane, v Košickom kraji bol podiel zamestnaných osôb bez maturity 

len 14 % a druhá najnižšia hodnota po Košickom kraji bola u zamestnaných osôb bez maturity 

dosiahnutá v Žilinskom kraji, a to približne 15 %. 

3.2.25 Sektor remeslá a osobné služby 

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje dve divízie 

ekonomických činností zo sekcie S - OSTATNÉ ČINNOSTI, a to 95 Oprava počítačov, osobných potrieb 

a potrieb pre domácnosti a 96 Ostatné osobné služby. 

V rámci systematicky prebiehajúcej optimalizácie štruktúry sektorových rád NSP/SRI v súlade 

s vývojom na trhu práce a sektorovými potrebami zamestnávateľov bude do charakteristík sektora 

remeslá a osobné služby perspektívne zaradená taktiež divízia 80 Bezpečnostné a pátrace služby. 

Graf č. 56 Vekovo-pohlavná pyramída mužov a žien zamestnaných v rámci sektora remeslá 
a osobné služby v SR za roky 2009 a 2018 (celkový počet osôb = 100 %) 

 

 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
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Sektorové špecifiká trhu práce sú determinované najmä kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi 

pracovných síl, formovanými prostredníctvom prebiehajúcich demografických javov, a to s osobitným 

zreteľom na procesy biologickej, vzdelanostnej a profesijnej reprodukcie ľudských zdrojov. Štruktúrne 

zmeny nastávajúce vo vývoji demografickej skladby obyvateľstva a ekonomických činností v národnom 

hospodárstve SR za obdobie uplynulých 10 rokov sa prejavili taktiež vo vekovo - pohlavnej skladbe osôb 

zamestnaných v sektore remeslá a osobné služby. V porovnaní s rokom 2009 celkovo do roku 2018 

v rámci sektora najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb patriacich do vekovej skupiny 50 až 

54 rokov, na druhej strane ich počet najvýraznejšie poklesol v rámci vekovej skupiny 20 až 24 rokov. 

V roku 2018 bol najvyšší podiel osôb zamestnaných v rámci sektora vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. 

Najsilnejšie zastúpenie zamestnancov mužského pohlavia v rámci sektora remeslá a osobné služby 

bolo v roku 2018 taktiež vo vekovej skupine 50 až 54 rokov, keď ich pomerné zastúpenie dosiahlo 7,3 % 

z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s relatívnym podielom 6,8 % 

na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. 

Výsledkom vzájomného spolupôsobenia demografických a ekonomických procesov za obdobie rokov 

2009 až 2018 je celkový nárast zastúpenia vyšších vekových kategórií v sektore remeslá a osobné 

služby, a to pri súčasnom znížení podielu mladých ľudí vo veku do 29 rokov. 

Graf č. 57 Nástup a výstup osôb do zamestnania a zo zamestnania v rámci sektora remeslá a osobné 
služby v SR v roku 2018 

 

 

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

HT 1 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci HT 6 
6 Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 

HT 2 2 Špecialisti HT 7 7 Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 

HT 3 3 Technici a odborní pracovníci HT 8 8 Operátori a montéri strojov a zariadení 

HT 4 4 Administratívni pracovníci HT 9 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

HT 5 5 Pracovníci v službách a obchode   
 
Najvyšší nástup osôb do pracovného pomeru v sektore remeslá a osobné služby bol v roku 2018 

evidovaný v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kde bolo ako nastupujúcich 

evidovaných približne 600 osôb. V rámci tohto sektora vystúpilo zo zamestnania najviac osôb 

vykonávajúcich pracovné činnosti rovnako v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to 

približne v rovnakom počte 600 osôb. Z hľadiska rozdielu medzi nástupom a výstupom zamestnaných 

osôb prišlo k najvyššiemu prírastku v hlavnej triede 4 Administratívni pracovníci, ktorý dosiahol 

približne 100 osôb.  

Obrázok č. 25 Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore remeslá a osobné služby na základe 
vzdelanostnej úrovne a podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych 
krajov v SR za rok 2018 

 

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

nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter. 
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Z regionálneho hľadiska dosahuje v rámci sektora remeslá a osobné služby mzda žien v pomere ku 

mzde mužov svoje maximum v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 108 % zo mzdy mužov. Druhá 

najvyššia hodnota z hľadiska porovnania miezd žien a mužov v rámci sektora bola dosiahnutá 

v Nitrianskom kraji, kde bol podiel mzdy žien na mzde mužov vo výške 88 %. Podiel na úrovni  82 % bol 

dosiahnutý v Košickom kraji a tým pádom sa tento kraj nachádza na tretej pozícii z hľadiska komparácie 

miezd žien a mužov v sektore. Najmenej priaznivé mzdové pomery žien vzhľadom k mužom sú 

z hľadiska tohto sektora v Žilinskom kraji, kde je príslušný podiel na úrovni 67 % a v Trenčianskom kraji, 

kde to je 72 %. Informácie za Banskobystrický kraj majú z dôvodu obmedzenej početnosti 

zamestnaných osôb v daných členeniach dôverný charakter. 

Pri rozbore regionálnej zamestnanosti z hľadiska vzdelanostnej úrovne v sektore remeslá a osobné 

služby bol identifikovaný najvyšší počet zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Bratislavskom kraji, ktorý dosiahol približne 100 osôb a podobne aj v Trnavskom kraji bolo na tejto 

vzdelanostnej úrovni približne 100 zamestnaných osôb. Naopak, najmenej zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním bolo v sektore v Banskobystrickom kraji nasledovanom Nitrianskym 

krajom. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním 

v Trnavskom kraji, kde bol ich podiel 18 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora 

v danom kraji. Trnavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb 

s vysokoškolským vzdelaním dosiahol 15 %. Na druhej strane, v Nitrianskom kraji a Banskobystrickom 

kraji bol podiel zamestnaných osôb s vysokoškolským vzdelaním len 2 %.  

Pri rozbore zamestnaných osôb z ďalšej vzdelanostnej úrovne bol identifikovaný najvyšší počet 

zamestnaných osôb s maturitou v Bratislavskom kraji, kde ich počet dosiahol približne 700 osôb. 

V Prešovskom kraji bolo na tejto vzdelanostnej úrovni zamestnaných osôb s maturitou približne 500. 

Naopak, najmenej zamestnaných osôb s maturitou bolo v Banskobystrickom kraji, kde bol ich počet 

minimálny a v Trenčianskom kraji, kde dosiahol počet zamestnaných osôb s maturitou približne 100. 

Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel zamestnaných osôb s maturitou v Žilinskom kraji, kde bol ich 

podiel 54 % z celkového počtu zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Žilinský kraj bol nasledovaný 

Trenčianskym krajom, kde podiel zamestnaných osôb s maturitou dosiahol 52 %. Na druhej strane, 

v Banskobystrickom kraji a Prešovskom kraji bol podiel zamestnaných osôb s maturitou len 30 %.  

V prípade zamestnaných osôb bez maturity bol identifikovaný ich najvyšší počet v Bratislavskom kraji 

a v Prešovskom kraji, v ktorých bolo v tejto vzdelanostnej úrovni z hľadiska ich počtu evidovaných 

približne 1 000 zamestnaných osôb bez maturity. Naopak, najmenej zamestnaných osôb bez maturity 

bolo v Trenčianskom kraji nasledovanom Žilinským krajom, v ktorých bol počet zamestnaných osôb bez 
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maturity v oboch prípadoch približne 100 osôb. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel 

zamestnaných osôb bez maturity v Banskobystrickom kraji, ktorý bol 68 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb v rámci sektora a kraja. Banskobystrický kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, 

kde podiel zamestnaných osôb bez maturity dosiahol 64 %. Na druhej strane, v Trenčianskom kraji bol 

podiel zamestnaných osôb bez maturity len 33 % a druhá najnižšia hodnota po Trenčianskom kraji bola 

u zamestnaných osôb bez maturity dosiahnutá v Trnavskom kraji, a to približne 36 %. 
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4. AKTIVITA Č. 3 IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK 

ZAMESTNÁVATEĽOV A STRATEGICKÝCH ÚLOH 

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO SYSTEMATICKEJ 

CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU 

PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA 

Vplyvom technologických zmien a celosvetového pokroku (vo všetkých oblastiach hospodárstva) sa už 

v súčasnom období začal výrazne meniť charakter pracovných miest. Popredná výskumná 

a poradenská firma Gartner každý rok vydáva zoznam svojich top 10 strategických technologických 

trendov26, aby poskytla medzinárodným organizáciám prehľad o tom, čo môžu v nasledujúcich 

mesiacoch očakávať. Pre rok 2019 išlo o nasledujúce trendy: autonómne veci; rozšírená analytika; 

vývoj poháňaný umelou inteligenciou; digitálne dvojčatá; výkonný edge (okraj); pohlcujúce zážitky; 

blockchain; šikovné priestory; digitálna etika a súkromie; kvantové počítače. Je teda zrejmé, že nielen 

súčasné, ale aj novovytvorené pracovné miesta si vyžadujú rôzne kompetencie – a to na rôznych 

kvalifikačných úrovniach.  

Očakáva sa, že strategickými kompetenciami, v blízkej prítomnosti, budú digitálne zručnosti. Nie sú 

to však jediné zručnosti, ktoré by mal každý človek aspoň na určitej úrovni ovládať. Z viacerých strán 

sa ozýva potreba vybudovať „prízemie zručností“27, t.j. takých zručností, ktoré musí mať každý jedinec. 

V NP SRI sa o to Realizačný tím SRI snaží prostredníctvom komplexnej zmeny kompetenčného modelu 

- zadefinovaním všeobecných kľúčových kompetencií, resp. prierezových odborných vedomostí 

a prierezových odborných zručností. Významnými zručnosťami sú aj schopnosti komunikovať 

a spolupracovať, dokázať sa adaptovať, ovládať viac jazykov a byť prozákaznícky orientovaný. 

Nadstavbou je prvé poschodie pokročilejších zručností, ktoré jedinec potrebuje, ak chce držať krok 

s novými technológiami. 

Problém zvyšujúceho sa nedostatku zručností je možné riešiť viacerými spôsobmi. Najúčinnejším 

a zároveň aj najúspornejším sa javí snaha o zvýšenie kvalifikácie a/alebo rekvalifikácia zamestnanej 

                                                           
26 PC REVUE, CZ: Gartner: Top 10 strategických technologických trendov pre rok 2019. [online]. 2018 [cit. 2019-
06-26]. Dostupné na internete: <https://tvapp-static.pcrevue.sk/a/CZ--Gartner--Top-10-strategickych-
technologickych-trendov-pre-rok-2019>. 
27 ide napríklad už o spomínanú digitálnu gramotnosť, rovnako ako aj čitateľskú, či matematickú gramotnosť 
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pracovnej sily, oproti tomu, aby zamestnávatelia pracovnú silu prepúšťali a hľadali na trhu práce 

takú, ktorá potrebné zručnosti má. Význam celoživotného vzdelávania neustále rastie, strategickým 

momentom je pravidelné vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich zručností, aby firma mohla 

následne dostatočne konkurovať v medzi/národnom prostredí a v neposlednom rade sa v štáte 

vyvíjala vzdelaná spoločnosť s modernou hospodárskou a sociálnou štruktúrou.  

Súčasný systém práce už vskutku prestáva byť vyhovujúci – nestačí rozvíjanie zručností na rôznych 

úrovniach vzdelávania a ich využívanie iba na jeden druh práce a iba v jednom sektore. Vplyvom 

technologických zmien a zmien v spoločnosti je potrebné rozvíjať zručnosti v priebehu celého života28 

a následne ich efektívne využívať vo viacerých zamestnaniach a sektoroch. Investícia do zručností sa 

možno niektorým zamestnávateľom zdá zbytočná a v prvých rokoch drahá, ale pre firmu nestačí 

zdokonaľovať iba stroje, ale aj ľudský um. Rozhodujúcim momentom v tejto problematike je tiež 

umožniť študentom tráviť aktívnu prax vo firmách, pretože už v nich nadobudnú jadro základných 

zručností a druhou stranou mince je investícia škôl do prijímania učiteľov, ktorí sú zdatní v nových 

technológiách, majú skúsenosti v oblasti nových trendov a je tu teda predpoklad, že budú žiakov učiť 

nové veci. Spolupráca firiem so školami a naopak, vrátane výskumu, musí ísť spoločnou cestou. 

V rámci Aktivity č. 3 bude Realizačný tím SRI, v súlade s víziou projektu, zabezpečovať pravidelnú 

implementáciu požiadaviek zamestnávateľov a strategických úloh rozvoja ľudských zdrojov do 

charakteristík štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta cez 

tvorbu/revíziu/inováciu NŠZ, s konečným cieľom dynamickej tvorby podnikových katalógov prác 

a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch. Predchádzať tomu bude 

inovácia štruktúry NŠZ, obvzlášť kompetenčného modelu, čo je popísané nižšie v nasledujúcich 

kapitolách. 

4.1.1 Rámcový návrh rozšírenia štruktúry NŠZ s popisom nových položiek 

Návrh rozšírenia/zmeny štruktúry NŠZ, ktorý bol schválený na rokovaní RV SRI dňa 20. mája 2019, sa 

stal základom na tvorbu podrobnej funkčnej špecifikácie, ktorá bude predstavovať východisko pre 

konkrétne programátorské práce. Podrobnejšie informácie k prácam na funkčnej špecifikácii sú 

uvedené v Aktivite č. 4, v časti rozširovania a aktualizácie Informačného systému NSP/SRI. 

                                                           
28 vrátane vzdelávania v ranom detstve 
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Zmena štruktúry NŠZ bude úzko súvisieť s ďalšími aktivitami, ktoré bude národný projekt SRI realizovať. 

V nasledujúcej schéme č. 1 sú uvedené hlavné línie, ktoré ovplyvní zmena štruktúry NŠZ.  

 
Schéma č. 1 Vplyv inovácie štruktúry NŠZ – hlavné línie 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
▪ Na nasledujúcom obrázku č. 26 je vyobrazený návrh vzhľadu základnej obrazovky pri 

tvorbe/revízii/inovácii NŠZ autorom. Autor si bude môcť vybrať, do ktorej oblasti NŠZ chce 

vstúpiť a podľa toho stlačí vybraný button. Druhou úrovňou bude podrobnejšie zobrazenie 

zvolenej oblasti, kde bude môcť vykonávať revíziu, resp. dopĺňať informácie do jednotlivých 

položiek. Taktiež sa predpokladá, že v tejto základnej ponuke bude tiež možnosť pridať 

konkrétny revidovaný/vytváraný NŠZ do nového nástroja na vzájomné porovnávanie NŠZ. 
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Obrázok č. 26 Návrh vzhľadu základnej obrazovky pri tvorbe/revízii/inovácii NŠZ autorom 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 
 

4.2 Vytvorenie podmienok na preskúmavanie a porovnávanie nových 

požiadaviek vedomostí a zručností na pracovných miestach v súlade 

s inováciami v sektoroch národného hospodárstva 

 

Metodici Realizačného tímu SRI, v spolupráci s programátormi, aj v tomto období formovali návrh 

funkcionality nového nástroja na vzájomné porovnávanie NŠZ, a to jednotlivo pre oblasti:  

▪ kľúčových kompetencií, 

▪ odborných vedomostí, 

▪ odborných zručností. 

 

V sledovanom období sa zamerali na oblasť porovnávania odborných vedomostí jednotlivých NŠZ. 

Táto oblasť bude umiestnená v privátnej zóne v časti „NŠZ“ (viď predchádzajúci obrázok č. 26).  
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4.2.1 Nástroj na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ 

 

Nasledujúci obrázok č. 27 znázorňuje návrh zobrazenia hlavnej časti nástroja na vzájomné 

porovnávanie viacerých NŠZ, a to najprv v rámci kategórie OV. Prvý NŠZ vo výbere bude môcť autor 

upravovať, ostatné NŠZ bude možné v tomto okne iba prezerať. Ak je však autorom aj ostatných 

porovnávaných NŠZ a nájde v nich chybu, môže kliknúť na tlačidlo „Upraviť NŠZ“ a systém ho prelinkuje 

do nového okna a umožní mu upravovať vybraný NŠZ v novom okne. V pravom hornom rohu stlačením 

na tlačidlo „Pridať NŠZ“ bude môcť kedykoľvek pridať iný NŠZ na porovnávanie. Počet NŠZ, ktoré bude 

možné vzájomne porovnávať bude optimalizovaný neskôr, po testovaní a určení najprimeranejšieho 

použitia pre užívateľa.  

 
Obrázok č. 27 Návrh zobrazenia hlavnej časti nástroja na vzájomné porovnávanie NŠZ v rámci 
odborných vedomostí 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Významným prvkom bude farebné odlíšenie viacerých skutočností (pri porovnávaní OV, čo bude 

obdobné aj pri porovnávaní KK a porovnávaní OZ v rámci vybraných NŠZ): 

▪ Možnosť pridávať/meniť/odoberať OV, 

▪ Informácia o vypracovanej špecifikácii ku konkrétnej OV, 
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▪ Informácia o pripomienke ku konkrétnej OV v rámci vybraného NŠZ, 

▪ Informácia o výške kvalifikačnej úrovne OV v rámci vybraného NŠZ, 

▪ Príznak sektorovosti/prierezovosti konkrétnej OV v rámci každého NŠZ osobitne. 

 

Možnosť pridávať/meniť/odoberať OV 

Pri vzájomnom porovnávaní NŠZ bude autor vedieť bezprostredne identifikovať tie OV, ktoré 

upravovaný NŠZ ne/má oproti ostatným porovnávaným NŠZ. Ak sa rozhodne použitú OV pri 

konkrétnom NŠZ zmazať, bude mu to umožnené tlačidlom „Odstrániť“, umiestneným na konci riadka 

zodpovedajúcej OV. Ak sa rozhodne OV upraviť, stlačí tlačidlo „Upraviť“. Ak v prvom upravovanom NŠZ 

nemá niektorú z ostatných OV, ktoré sa zobrazujú pri porovnávaní, bude môcť tak urobiť – kliknutím 

na tlačidlo „Pridať OV“, umiestnené na konci riadka žiadúcej OV. V prípade, ak porovnávaný NŠZ má 

OV, ktorá nepatrí do garantujúcej sektorovej rady, v ktorej pôsobí autor, tak systém mu umožní iba OV 

si zobraziť – stlačením na tlačidlo „Zobraziť“, ktoré bude umiestnené na konci riadka zodpovedajúcej 

OV. 

 

V nasledujúcom obrázku č. 28 je zobrazená ukážka momentu, keď autor stlačí tlačidlo „Upraviť“ pri 

konkrétnej OV. Jej názov bude umiestnený na vrchu stránky vľavo a pre jednotlivé NŠZ, kde sa 

vyskytuje, bude možné upravovať úroveň SKKR i jej špecifikáciu. Zmeny je nutné si uložiť tlačidlom 

„Uložiť“. Medzi jednotlivými OV je možné sa pohybovať kliknutím na tlačidlá „Predchádzajúce OV“ a 

„Nasledujúce OV“. V prípade potreby je možné OV odstrániť z vybraného NŠZ. 
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Obrázok č. 28 Ukážka zobrazenia stránky nástroja na porovnávanie NŠZ po stlačení tlačidla 
„Upraviť“  

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Informácia o vypracovanej špecifikácii ku konkrétnej OV 

Systém bude autora upozorňovať na vypracovanú špecifikáciu ku konkrétnej OV v rámci 

porovnávaného NŠZ, a to farebne hviezdičkou v oranžovom poli. Jej úprava bude možná po kliknutí na 

tlačidlo „Upraviť“. 

 

Informácia o pripomienke ku konkrétnej OV v rámci vybraného NŠZ 

V prípade, ak je ku konkrétnej OV iným členom pridaná pripomienka, autorovi sa zobrazí ako výkričník 

v tyrkysovo-modrom poli. Jej celé znenie sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Upraviť“ v rámci OV. 

 

Informácia o výške kvalifikačnej úrovne OV 

Na porovnanie výšky kvalifikačnej úrovne vybraného NŠZ a zároveň jednotlivých OV použitých pri 

tomto NŠZ, systém uvedie v tmavozelenom obdĺžniku výšku kvalifikačnej úrovne (1-8). Autor bude 

môcť zhodnotiť, či výška kvalifikačnej úrovne OV bude rovnaká ako výška kvalifikačnej úrovne za celý 
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NŠZ29, resp. ju môže upraviť smerom nadol. V najbližšom období sa zmení formulácia „EKR OV“ na 

„SKKR OV“. 

 

Príznak sektorovosti/prierezovosti konkrétnej OV  

Každý NŠZ (od stavu „Aktivovaný“ – po pridelení autora tajomníkom) patrí ku niektorej z garantujúcich 

sektorových rád. Jej poradové číslo sa zobrazuje za názvom sektorovej rady (v záhlaví porovnávaného 

NŠZ) v tvare „s“; + číselný kód (1-24). Následne na to má každý NŠZ za svojím názvom uvedené 

poradové číslo garantujúcej sektorovej rady. V neposlednom rade, v rámci jednotlivých OV (uvedených 

v riadkoch pod sebou), sa uvádza príznak sektorovosti/prierezovosti OV.  

 

Ak je vybraná OV sektorová, systém ju porovnáva k sektorovosti NŠZ. V prípade, že je sektorovosť 

zhodná, tak sa tvar „s“ ; + číselný kód OV zhoduje s číselným kódom NŠZ a zobrazuje sa v svetlozelenej 

farbe. Ak sa sektorovosť nezhoduje, systém pri OV uvedie „s“ s odlišným číselným kódom a zobrazí ho 

v žltej farbe. V prípade, že je OV prierezová, bude uvádzaná jednotne, v súvislosti s výškou SKKR 

(v rámci NŠZ).  

 

4.2.1.1 Práca s odbornými vedomosťami v rámci nástroja na porovnávanie NŠZ 

 

V sledovanom období boli modifikované možnosti úpravy odborných vedomostí v súvislosti so stavmi 

spracovania NŠZ. V nasledujúcej schéme č. 2 sú popísané stavy spracovania NŠZ s možnosťou úprav 

položiek v NŠZ – to sa týka aj odborných vedomostí. Upravovať ktorúkoľvek z položiek NŠZ je možné 

autorom v nasledujúcich stavoch: 

 

▪ Rozpracovaný, 

▪ Ukončené pripomienkovanie pracovnej skupiny, 

▪ Ukončené pripomienkovanie pre všetkých. 

Pridávať pripomienky ku ktorejkoľvek položke – to sa týka aj odborných vedomostí, je možné 

ostatným prihláseným expertom v nasledujúcich stavoch (bližšie viď schému č. 2): 

▪ Pripomienkové konanie pracovnej skupiny, 

▪ Pripomienkové konanie pre všetkých, 

▪ Schvaľovanie sektorovou radou, 

▪ Schválenie Alianciou sektorových rád. 

                                                           
29 informácia o výške kvalifikačnej úrovne NŠZ je uvedená za názvom NŠZ jednomiestnym číslom 1 – 8  
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Schéma č. 2 Stavy spracovania NŠZ s možnosťou úprav položiek v NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Na nasledujúcom obrázku č. 29 je zobrazený návrh ukážky pravej časti obrazovky v rámci možnosti 

výberu NŠZ za jednotlivé sektorové rady do porovnávania. Pri každom NŠZ sa bude uvádzať výška 

kvalifikačnej úrovne, počet OV, ktoré sú v ňom použité, stav spracovania NŠZ30 a možnosť pridať ho 

stlačením „+“ do výberu porovnávaných NŠZ. 

 

  

                                                           
30 odlíšený farebne 
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Obrázok č. 29 Návrh ukážky pravej časti obrazovky v rámci možnosti výberu NŠZ na porovnávanie 
v rámci oblasti odborných vedomostí 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V spodnej časti stránky bude užívateľovi umožnené vyhľadávať rôzne OV v diferencovaných 

vyhľadávacích oknách. Pôjde o možnosť „Sektorových OV“, „Prierezových OV“ a „Špecifických OV“. 

V rámci fulltextového vyhľadávania sa budú zobrazovať vzostupne, v závislosti od početnosti využitia 

konkrétnej OV v jednotlivých NŠZ. Vyhľadávať ich bude možné aj podľa „stromu“ – kategórií 1 – 3 OV 

(bližšie viď obrázok č. 30).  
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Obrázok č. 30 Návrh ukážky spodnej časti obrazovky v rámci možnosti vyhľadávania odborných 
vedomostí podľa príznakov „Sektorová odborná vedomosť“, „Prierezová odborná vedomosť“ a 
„Špecifická odborná vedomosť“ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

4.3 Určenie nových garancií národných štandardov zamestnaní pre NP SRI 

 

Za sledované obdobie boli realizované úvodné rokovania v rámci 12-tich sektorových rád, a to: 

  

▪ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

▪ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

▪ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,  

▪ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku, 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 
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▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, 

▪ Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo a 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. 

 

Tajomníci v súlade s harmonogramom rokovania prediskutovali s členmi sektorovej rady garanciu NŠZ. 

Pri rozdelení garancie nastali nasledujúce prípady: 

 

1. garancia NŠZ zostala pôvodnému autorovi, 

2. garancia NŠZ bola priradená novému autorovi, 

3. garancia NŠZ v súčasnom období nebola priradená žiadnemu autorovi31. 

Po finalizácii zoznamu zmien garantovaných NŠZ uviedli tajomníci túto skutočnosť vo svojich prílohách, 

týkajúcich sa vypracovania informácie o aktuálnej situácii v organizačno-technickom zabezpečení 

a ďalších úlohách sektorovej rady pri realizácii SRI v súvislosti realizáciou Priebežnej správy č. 2. 

Tabuľka poskytovala informácie o zmene garancie NŠZ, názve nového autora; názvoch NŠZ, ktoré 

v súčasnosti nie sú garantované sektorovou radou, resp. potvrdenie o garancii pôvodného autora NŠZ. 

Nasledujúce grafy č. 58 - 65 vyjadrujú percentuálny podiel zmeny garancie autorov oproti pôvodným 

autorom v rámci garantovaných NŠZ za sledované sektorové rady (s výnimkou Sektorovej rady pre 

obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel a Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo).  

 

 

 

 

                                                           
31 dôvodmi boli napríklad: neúčasť budúceho garantujúceho autora na prvom rokovaní sektorovej rady, prípadne 
neurčenie garancie NŠZ z ostávajúcich členov; návrh na preradenie NŠZ do inej sektorovej rady; návrh na zrušenie 
NŠZ a iné 
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Graf č. 58 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre ťažbu 
a úpravu surovín, geológiu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z vyššie uvedeného grafu je vidno, že zo 47-mich garantovaných NŠZ zostala približne polovica (24 NŠZ, 

t. j. 51%) v garancii pôvodných autorov z predchádzajúceho obdobia. U 23-och garantovaných NŠZ (čo 

predstavuje 49%) sa zmenil autor. 

Graf č. 59 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

51%49%

pôvodní autori za NŠZ zmenení autori za NŠZ

43%

57%

pôvodní autori za NŠZ zmenení autori za NŠZ
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Z 30-tich garantovaných NŠZ zostalo 13 pôvodných autorov priradených k rovnakým NŠZ, ktoré 

vytvárali v predchádzajúcom období, čo predstavuje 43% z celkovej garancie autorov za Sektorovú 

radu pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. U 17-tich garantovaných NŠZ (čo predstavuje 

57%) sa zmenil autor. 

Graf č. 60 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre chémiu a 
farmáciu 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z 27-mich garantovaných NŠZ u 9-tich zostali pôvodní autori z predchádzajúceho obdobia, čo 

predstavuje 43% z celkovej garancie autorov za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu. Na druhej 

strane, u 18-tich garantovaných NŠZ (57%) sa autor zmenil. U troch NŠZ bola zatiaľ priradená iba firma, 

zodpovedaná za NŠZ a nový autor bude určený neskoršie. 

 

 

 

 

 

33%

67%

pôvodní autori za NŠZ zmenení autori za NŠZ
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Graf č. 61 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Sektorová rada garantuje 50 NŠZ, pričom na prvom rokovaní boli všetky prerozdelené medzi 

pôvodných autorov, čiže garancia zostáva v 100% nezmenená. Na revíziu NŠZ však budú vytvárané pod 

vedením jednotlivých autorov viaceré pracovné skupiny. Vzhľadom na to, že sa budú do zoznamu 

garantovaných NŠZ dopĺňať aj nové, postupne sa bude percentuálny podiel zmeny garancie autorov 

meniť. 

Graf č. 62 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre 
elektrotechniku 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Z 35-tich garantovaných NŠZ sa pravdepodobne dva NŠZ budú zlučovať. Pôvodní autori, ktorí sa budú 

venovať revízii a inovácii NŠZ zostali iba dvaja, čo predstavuje 6% z celkovej garancie autorov za 

Sektorovú radu pre elektrotechniku. U 31 garantovaných NŠZ (čo predstavuje 94%) sa zmenil autor. 

 
 
Graf č. 63 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre vodu, 

odpad a životné prostredie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V rámci 53-och garantovaných NŠZ zostalo 17 pôvodných autorov priradených k rovnakým NŠZ, ktoré 

vytvárali v predchádzajúcom období, čo predstavuje 38% z celkovej garancie autorov za Sektorovú 

radu pre vodu, odpad a životné prostredie. U 28-ich garantovaných NŠZ (čo predstavuje 62%) sa zmenil 

autor. 8 NŠZ zatiaľ nemá určeného zodpovedného autora. 

38%

62%

pôvodní autori za NŠZ zmenení autori za NŠZ
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Graf č. 64 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre kultúru 
a vydavateľstvo 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

K 149-tim garantovaným NŠZ pribudol jeden nový NŠZ, preradený zo Sektorovej rady pre textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože. Jeden NŠZ bol navrhnutý na vyradenie zo zoznamu garantovaných NŠZ. 

Zmena garancie NŠZ (oproti predchádzajúcemu obdobiu realizácie NSP III) predstavuje 64% v prospech 

účasti nových autorov (96). Pôvodní autori zostali u 53 garantovaných NŠZ.  

 

Graf č. 65 Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre 
administratívu, ekonomiku, manažment 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Zo 103-och garantovaných NŠZ zostalo 29 pôvodných autorov priradených k rovnakým NŠZ, ktoré 

vytvárali v predchádzajúcom období, čo predstavuje 32% z celkovej garancie autorov za Sektorovú 

radu pre administratívu, ekonomiku, manažment. U 62-och garantovaných NŠZ (čo predstavuje 68%) 

sa zmenil autor. 12 NŠZ zatiaľ nemá priradeného zodpovedného autora. 

Z vyššie uvedených grafov vyplýva, že percentuálny pomer medzi novými a pôvodnými autormi 

garantujúcimi NŠZ v jednotlivých sektorových radách je veľmi podobný - v prospech nových autorov 

(cca 61% : 39%). Dvoma výraznými výnimkami sú: Sektorová rada pre elektrotechniku, v ktorej 

percentuálny pomer nových autorov bol až 94% a Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo, kde pre všetky garantované NŠZ zostali pôvodní autori. 

Vzhľadom na to, že Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch väčšine 

svojich NŠZ na prvom rokovaní nepriradila konkrétneho autora na garanciu, v nasledujúcej tabuľke sú 

počtovo zhrnuté údaje o garantovaných NŠZ. 

Tabuľka č. 26 Sumarizované údaje o garantovaných NŠZ za Sektorovú radu pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný ruch 

Informácie o NŠZ za Sektorovú radu pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  

Potvrdenie nového 
garanta pre NŠZ 

Bezo zmeny 
garanta NŠZ 

Garant ešte 
nebol určený 

Návrh na preradenie NŠZ 
do inej sektorovej rady 

Návrh na 
vyradenie NŠZ 

8 2 76 6 6 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Vzhľadom na to, že v rámci Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

neboli na prvom rokovaní priamo určení autori garantujúci tvorbu/revíziu alebo dopracovanie 

konkrétnych NŠZ, nebolo možné vytvoriť graf zobrazujúci percentuálny podiel pôvodných a nových 

autorov NŠZ za dotknutú sektorovú radu. 

 

Taktiež v rámci Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo neboli na prvom rokovaní 

priamo určení autori garantujúci revíziu/inováciu jednotlivých NŠZ, a preto nebolo možné vytvoriť graf 

zobrazujúci percentuálny podiel pôvodných a nových autorov NŠZ za dotknutú sektorovú radu.  

 

Obdobne tomu bolo v rámci Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, kedy na 

prvom rokovaní nebola rozdelená garancia autorov medzi jednotlivé NŠZ. Táto sektorová rada 

pripravuje komplexnú zmenu zoznamu garantovaných zamestnaní v súlade s európskym 

kompetenčným modelom IT. 
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4.4 Návrhy na zmenu/zrušenie garancie národných štandardov zamestnaní 

v rámci NP SRI 

Rezultátom prvých rokovaní sektorových rád boli aj návrhy na zmenu alebo zrušenie garancie NŠZ za 

konkrétnu sektorovú radu. Tajomníci pri rozdeľovaní NŠZ medzi členov sektorovej rady registrovali aj 

návrhy na zmenu garancií niektorých NŠZ. Najčastejším dôvodom bol fakt, že pôsobnosť NŠZ, 

v súvislosti s jeho obsahom, patrí do garancie inej sektorovej rady. Konkrétne návrhy na zmenu garancií 

NŠZ do predmetných sektorových rád sa nachádzajú v informáciách vybraných sektorových rád. 

Nasledujúca tabuľka č. 27 zobrazuje počty NŠZ, ktoré navrhujú vybrané sektorové rady presunúť do 

garancie iných sektorových rád. Niektoré presuny boli už schválené, iné čakajú na rozhodnutie členov 

na najbližšom rokovaní.  

Poznámka: Najviac návrhov na presuny garancie NŠZ, v rámci jednotlivých sektorov, bolo 

zaznamenaných v rámci  Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. Vzhľadom 

na to, že návrh je zatiaľ iba rámcový a propozície budú prerokovávané a odsúhlasované až na 

nasledujúcich rokovaniach jednotlivých sektorových rád, v nižšie uvedenej tabuľke sa tieto návrhy 

nenachádzajú. 

Tabuľka č. 27 Počty NŠZ s návrhom na presun z garancie jednej sektorovej rady do inej sektorovej 
rady a stav rozhodnutia 

Názov sektorovej rady Počet NŠZ 
navrhovaných 
na zmenu 
garancie 

Návrh novej garantujúcej 
sektorovej rady 

Potvrdenie prevzatia 
garancie NŠZ novej 
sektorovej rady na 
rokovaní 

Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože 

1 Sektorová rada pre remeslá 
a osobné služby 

Nie 

1 Sektorová rada pre kultúru 
a vydavateľstvo 

Áno 

1 Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel 

Áno 

Sektorová rada pre 
obchod, marketing, 
gastronómiu 
a cestovný ruch 

1 Sektorová rada pre verejné 
služby a správu 

Nie 
 

1 Sektorová rada pre 
administratívu, ekonomiku 
a manažment 

Nie 

1 Sektorová rada pre vedu, 
výskum, vzdelávanie, 
výchovu, šport 

Nie 
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Názov sektorovej rady Počet NŠZ 
navrhovaných 
na zmenu 
garancie 

Návrh novej garantujúcej 
sektorovej rady 

Potvrdenie prevzatia 
garancie NŠZ novej 
sektorovej rady na 
rokovaní 

1 Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

Nie 

1 Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

Nie 

1 Sektorová rada pre textil, 
odevy, obuv a spracovanie 
kože 

Nie 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Z tabuľky je vidno, že najviac návrhov na zmenu garancie NŠZ medzi sektormi (vychádzajúc 

z výsledkov prvých rokovaní sektorových rád) podali členovia Sektorovej rady pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch. 

 

Na rokovaniach sa, ako už bolo spomínané vyššie v texte, preberali návrhy aj na zrušenie garancie NŠZ, 

čiže nie presun do inej garantujúcej sektorovej rady, ale návrh na úplné zrušenie garancie NŠZ 

v podmienkach národného hospodárstva. Najčastejším dôvodom bol fakt, že predmetné zamestnania 

sa vo vybranom a ani inom sektore nevyskytujú, nemajú na súčasnom trhu práce svoje opodstatnenie 

(zanikajúce zamestnania), resp. je predpoklad, že sa dva NŠZ budú zlučovať do jedného.  

 

Najviac návrhov na zrušenie garancie NŠZ bolo registrovaných na rokovaní Sektorovej rady pre 

obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch – 6. 

 

Nasledujúca tabuľka č. 28 zobrazuje počty NŠZ, ktoré sa vybrané sektorové rady v sledovanom období 

rozhodli zrušiť. Konkrétne názvy NŠZ, ktoré už nebudú dotknuté sektorové rady garantovať, sa 

nachádzajú vo vybraných informáciách k sektorovým radám. 

Tabuľka č. 28 Počty NŠZ vo vybraných sektorových radách, ktoré už nebudú garantované žiadnou  
sektorovou radou z dôvodu ich zrušenia 

Názov sektorovej rady Počet zrušených NŠZ  

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 6 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 1 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1 

Spolu zrušené NŠZ v sledovanom období PS II 9 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Sumárne zhodnotenie a aktualizovaný počet garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke č. 29 – Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé 
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sektorové rady. V poslednom stĺpci je uvedená zmena v počte garantovaných NŠZ – stav k 15.-temu 

júlu 2019. Pre tie sektorové rady, ktoré nemali odsúhlasené zmeny v presunoch NŠZ do inej sektorovej 

rady, resp. ešte neodsúhlasili na svojom rokovaní zrušenie, či pridanie NŠZ do svojej garancie, ostal 

počet garantovaných NŠZ nezmenený.  

 

Celkovo možno konštatovať, že sa znížil počet garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady o 9 NŠZ. 

V nadchádzajúcich obdobiach však dôjde k ďalším presunom a zmenám v garanciách NŠZ. Na základe 

toho tabuľku Realizačný tím SRI v rámci Priebežnej správy č. 3 bude aktualizovať.   
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Tabuľka č. 29 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 
zverejnených 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
zverejnených 

NŠZ 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 
NŠZ – stav ku 

15. 7. 2019 

1 
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

71 5 71 62 
71 0 

2 Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 47 20 48 24 47 -1 

3 Sektorová rada pre potravinárstvo 52 13 52 21 52 0 

4 Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 73 13 59 46 56 -3 

5 
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

58 39 67 20 
68 +1 

 

6 
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel 

30 22 30 8 
30 0 

7 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 23 19 27 8 27 0 

8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 50 32 50 18 50 0 

9 
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály 

47 15 53 38 
53 0 

10 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 56 19 56 37 56 0 

11 Sektorová rada pre elektrotechniku 26 14 35 21 35 0 

12 Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu 71 25 74 38 74 0 

13 Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 53 25 53 25 53 0 

14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 64 5 69 27 69 0 

15 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 110 

24 
98 

32 
92 -6 

 

16 Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 99 12 101 67 101 0 

17 
Sektorová rada pre informačné technológie a 
telekomunikácie 

41 9 42 19 
42 0 

18 
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 80 

5 87 68 
87 0 

19 Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 0 0 149 100 149 0 
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P. č.  
SR 

Názov sektorovej rady 

NSP II NSP III SRI 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
zverejnených 

NŠZ 

Počet 
garantovaných 

NŠZ 

Počet 
zverejnených 

NŠZ 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ 

Zmena v počte 
garantovaných 
NŠZ – stav ku 

15. 7. 2019 

20 
Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a 
šport 

0 0 142 55 
142 0 

21 Sektorová rada pre verejné služby a správu 0 0 175 144 175 0 

22 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
manažment 

102 24 103 56 
103 0 

23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 0 0 227 134 227 0 

24 Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 77 29 84 51 84 0 

Spolu 1230 369 1952 1119 1943 -9 

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.5 Zmeny v harmonograme revízie garantovaných NŠZ v rámci vybraných 

sektorových rád 

 

Na úvodných rokovaniach sektorových rád tajomníci spolu s členmi preberali32 aj harmonogram 

revízie garantovaných NŠZ, ktoré boli prerozdelené jednotlivým autorom (pôvodným, resp. novým) 

v konkrétnej sektorovej rade. V niektorých prípadoch prišlo k zmenám v harmonograme prác, kedy 

bol určený odlišný termín od predpokladaného harmonogramu, ktorý bral do úvahy aj pracovné 

vyťaženie a povinnosti expertov na iných úlohách a projektoch. Podrobnejšie informácie o zmenách 

termínoch tvorby/revízie/inovácie garantovaných NŠZ sú uvedené v prílohách vybraných sektorových 

rád. Podmieňujúcim faktorom začatia činnosti sektorových rád na tvorbe a revízii NŠZ je finalizácia 

zmien v kompetenčnom modeli a finalizácia funkcionalít IS SRI. Až po splnení týchto podmienok bude 

komplexne spustená činnosť sektorových rád v tejto oblasti. 

 

4.6 Návrh rámcovej zmeny kompetenčného modelu 

 

V sledovanom období Realizačný tím SRI súvislo pokračoval v realizácii úprav na kompetenčnom 

modeli – konkrétne jednotlivo na KK a databázach OV i OZ. Nižšie v texte kapitoly sú bližšie 

konkretizované vykonané zmeny.  

 

4.6.1 Návrh rámcovej zmeny všeobecných spôsobilostí – kľúčových kompetencií (KK) 

V predchádzajúcej Priebežnej správe č. I boli uvedené základné návrhy na charakteristiky v oblasti 

kľúčových kompetencií a oblasti všeobecných kľúčových kompetencií, počas Priebežnej správy č. II boli 

vytvorené návrhy na charakteristiky špecifických kľúčových kompetencií. Propozícia špecifických KK 

je nasledujúca:  

▪ Samostatnosť, 

▪ Interpersonálne zručnosti, 

▪ Fyzická zdatnosť, 

▪ Manuálna zručnosť,  

▪ Umelecký talent, 

▪ Kultivovaný písomný prejav, 

▪ Naučiť sa učiť sa. 

 

                                                           
32 až na niektoré výnimky, kedy tento bod nebol zaradený do programu rokovania 
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Výber z nich pri tvorbe/inovácii/revízii NŠZ závisí od autora (pracovnej skupiny). Špecifické KK sa budú 

priraďovať k NŠZ, ktoré ich budú na jednej z troch úrovní (elementárnej, pokročilej, vysokej) vyžadovať 

pri výkone činností v rámci konkrétneho zamestnania. Základné kategórie špecifických KK sú 

rozdelené na nasledujúce podkategórie a jednotlivé položky (viď tabuľka č. 30):  

Tabuľka č. 30 Rozdelenie kategórií špecifických kľúčových kompetencií do kategórií, podkategórií 
a položiek 

Kategória špecifickej 
kľúčovej kompetencie 

Podkategória špecifickej 
kľúčovej kompetencie 

Položka špecifickej kľúčovej 
kompetencie 

Samostatnosť - - 

Interpersonálne zručnosti Komunikácia a riešenie 
konfliktov 

Komunikačné zručnosti – kultivovaný 
slovný prejav 

Vyjednávanie a riešenie konfliktov 

Asertivita 

Manažérske zručnosti Organizovanie a plánovanie práce 

Schopnosť prebrať zodpovednosť 

Analyzovanie a riešenie problémov 

Predvídavosť 

Rozhodovanie 

Motivovanie ľudí 

Vedenie ľudí 

Prezentačné zručnosti 

Myslenie Analytické myslenie 

Strategické a koncepčné myslenie 

Sociálno-emocionálne 
zručnosti 

Intuícia 

Iniciatíva 

Schopnosť sebamotivácie 

Schopnosť budovať medziľudské vzťahy 

Improvizačné spôsobilosti 

Schopnosť sebareflexie 

Flexibilita 

Schopnosť sebaovládania 

Schopnosť empatie 

Optimizmus 

Tímová spolupráca - 

Tvorivosť (kreativita) - 

Odolnosť voči stresu - 

Fyzická zdatnosť - - 

Manuálna zručnosť - - 

Umelecký talent - - 

Kultivovaný písomný 
prejav 

- - 

Naučiť sa učiť sa - - 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Návrh zodpovedajúcich podrobných charakteristík špecifických KK na všetkých úrovniach33 je 

nasledujúci: 

 

▪ Špecifické KK –   Predstavujú druhý typ kľúčových kompetencií a obsahujú 7 základných 

kategórií, ďalej podkategórie a jednotlivé položky. V rámci kategórií ide o: „Samostatnosť“, 

„Interpersonálne zručnosti34“, „Fyzickú zdatnosť“, „Manuálnu zručnosť“, „Umelecký talent“, 

„Kultivovaný písomný prejav“ a „Naučiť sa učiť sa“. Ich charakteristickým znakom je, že vyjadrujú 

kľúčové kompetencie typické iba pre určité NŠZ v konkrétnych sektoroch. Tieto spôsobilosti 

predurčujú jednotlivca byť talentovaným v určitej špecifickej oblasti/oblastiach. 

- Samostatnosť – Značí jednu z mimoriadne dôležitých individuálnych vlastností vôle. Týka sa 

rozhodovania, vytýčenia cieľov a výberu prostriedkov. V rámci samostatnosti sa jednotlivec 

spolieha sám na seba (na vlastný úsudok), je schopný pracovať a premýšľať samostatne bez 

cudzej pomoci, pričom si je vedomý svojich silných a slabých stránok. Je nezávislý od druhých 

a je schopný obhájiť si vlastný názor. Samostatný človek je psychicky pripravený zvládať svoj 

život a je schopný prevziať zodpovednosť sám za seba a za svoje činy.   

- Interpersonálne zručnosti – Známe ako „mäkké“ zručnosti. Reprezentujú viaceré schopnosti 

ľudí, ako napr.: schopnosť komunikovať35, spolupracovať, riešiť konflikty, organizovať, 

rozhodovať, viesť tím, či používať rôzne sociálno-emocionálne zručnosti. Majú priamu 

spojitosť s emocionálnou inteligenciou. Zahŕňajú strategické a koncepčné myslenie, 

kreativitu, odolnosť voči stresu, asertivitu, empatiu, schopnosť motivácie ostatných, 

improvizáciu a pod. Interpersonálne zručnosti jednotlivcovi umožňujú pochopiť ostatných 

ľudí, adaptovať sa pri zmenách a zvládať medziľudské vzťahy.  

▪ Komunikácia a riešenie konfliktov – Obsahuje viaceré položky, a to: „Komunikačné zručnosti – 

kultivovaný slovný prejav“, „Asertivita“ a „Vyjednávanie a riešenie konfliktov“. Komunikácia je 

významný proces, v ktorom dochádza k výmene názorov, postojov a emócií. Efektívnou sa stáva 

vtedy, keď osoba, s ktorou komunikujeme, pochopí informáciu tak, ako ju zamýšľame my, čiže 

pochopí jej cieľ, i keď s ním nemusí súhlasiť. Otvorená komunikácia prispieva k budovaniu 

vzájomnej dôvery, žiada si však tiež rešpektovať a zdieľať úctu k názorom a pocitom druhých 

                                                           
33 názov typu KK je označený farebne nasledujúco, názov kategórie špecifickej KK je označený nasledujúco, názov 
podkategórie špecifickej KK je označený farebne nasledujúco a názov položky špecifickej KK je označený farebne 
nasledujúco 
34 s viacerými podkategóriami, a to: „Komunikácia a riešenie konfliktov“, „Manažérske zručnosti“, „Myslenie“, 
„Sociálno-emocionálne zručnosti“, „Tvorivosť“, „Tímová spolupráca“ a „Odolnosť voči stresu“ 
35 verbálne i neverbálne, individuálne alebo napr. aj tímovo, pričom komunikovať sa dá aj činom alebo skutkom 
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a potrebu vyjadrovať sa kultivovane, zrozumiteľne, stručne a zároveň asertívne. Aktívnym 

počúvaním vie jednotlivec identifikovať komunikačné signály, vrátane neverbálnych prejavov 

a dokáže objektívne podať i spätnú väzbu. Správna „ľudská“ komunikácia je stavebným prvkom 

vyjednávania a riešenia konfliktov ako výsledku nedorozumenia medzi ľuďmi s rozpormi 

v názoroch, potrebách, či prioritách. Komunikáciou je možné identifikovať a definovať problém 

– konflikt, následne aktívne hľadať stratégie možných riešení a rozhodnúť/dohodnúť sa 

o vzájomne prijateľnom riešení (kompromise). V tejto oblasti je dôležité vyjednávanie, ktoré 

predstavuje diskusiu jednotlivcov/skupín s úsilím dospieť k vzájomnej dohode. 

 

▪ Komunikačné zručnosti – kultivovaný písomný prejav – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 

31. 

▪ Asertivita – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Vyjednávanie a riešenie konfliktov – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Manažérske zručnosti – Manažérska rola so sebou prináša požiadavku na viaceré navzájom 

súvisiace zručnosti, a to: „Vedenie ľudí“, „Motivovanie ľudí“, „Organizovanie a plánovanie 

práce“, „Rozhodovanie“, „Analyzovanie a riešenie problémov“, „Prezentačné zručnosti“, 

„Schopnosť prebrať zodpovednosť“ a „Predvídavosť“. Cez vedenie ľudí manažér efektívne 

pôsobí na jednotlivcov tak, aby sa správali alebo konali v súlade so stanovenými cieľmi, či 

požiadavkami. Využíva na to aj pozitívnu motiváciu a stimuluje ich ku kvalitnému výkonu alebo 

k splneniu iného cieľa, ukazuje jednotlivcom zmysel práce a podnecuje ich. Reguluje 

a usmerňuje prácu, stanovuje a vytvára vhodné podmienky jej plnenia, podporuje, hodnotí 

a svojím rozhodovaním pozitívne ovplyvňuje výkon zamestnanca. Organizuje a plánuje prácu, 

analyzuje a rieši vzniknuté problémy, predvída rôzne situácie a vie odprezentovať36 ľubovoľné 

informácie a výsledky. Svojím konaním vie od zamestnancov získať mnoho dobrých myšlienok 

a nápadov, dokáže ťažiť zo svojej osobnosti a charakteru, pričom pozná svoje silné i slabé 

stránky. Manažérskou zručnosťou je riadiť ľudský potenciál vo firme, vyhľadávať a prijímať 

zodpovednosť za svoje konanie a poskytovať zamestnancom spätnú väzbu. Rozhodovaním vie 

hľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob správania sa v určitej situácii, vybrať jeden variant pri 

riešení problémov a prijať konečné rozhodnutie.  

▪ Vedenie ľudí – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Motivovanie ľudí – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Organizovanie a plánovanie práce – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Rozhodovanie – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

                                                           
36odovzdať informácie tak, aby im ostatní rozumeli a vedeli ich ďalej použiť 
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▪ Analyzovanie a riešenie problémov – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Prezentačné zručnosti – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31 

▪ Schopnosť prebrať zodpovednosť – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Predvídavosť – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Myslenie – Obsahuje nasledujúce položky: „Strategické a koncepčné myslenie“ a „Analytické 

myslenie“. Pomocou myslenia si vie jednotlivec utvoriť pojmy, súdy37, úsudky38, závery, 

sprostredkovať a zovšeobecniť si odraz skutočnosti. Myslenie je cieľavedomý proces a odráža 

podstatné vlastnosti vzťahov, príčin a súvislostí v mozgu človeka. Táto schopnosť umožňuje 

jednotlivcovi realizovať analyticko-syntetickú činnosť a riešiť rôzne problémy. Zároveň zabezpečí 

porovnávanie, pri ktorom sa zistia podobnosti/odlišnosti medzi viacerými predmetmi či javmi, 

a to na základe znaku, vlastnosti alebo zvláštnosti. Koncepčným myslením sa jednotlivec púšťa 

do nových vecí a pokúša sa zhmotniť nové nápady a myšlienky. Strategické myslenie sa tvorí 

kombináciou racionálnej analýzy a syntézy, pričom je reakciou na nepredvídateľne sa meniace 

prostredie a je tu veľmi potrebná tvorivosť a invencia. 

▪ Strategické a koncepčné myslenie – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Analytické myslenie – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Sociálno-emocionálne zručnosti – Skladajú sa z viacerých položiek, a to: „Schopnosť 

sebaovládania“, „Improvizačné spôsobilosti“, „Schopnosť sebareflexie“, „Schopnosť 

sebamotivácie“, „Schopnosť empatie“, „Schopnosť budovať medziľudské vzťahy“, 

„Optimizmus“, „Iniciatíva“, „Intuícia“ a „Flexibilita“. Vedieť sa ovládať znamená mať kontrolu 

nad svojimi citmi, pocitmi, pudmi, zlozvykmi a návykmi, ktoré sa potláčajú a získať vládu 

a riadenie nad sebou samým. Improvizačné spôsobilosti sú rozhodujúce v situáciách, kedy je 

potrebné adekvátne reagovať a rýchlo sa prispôsobiť novej udalosti. Táto spôsobilosť je 

podmienená sústredením, pozorným počúvaním, spoluprácou, využitím príležitosti, spontánnou 

reakciou, flexibilitou a intuíciou. K emočným zručnostiam patrí aj sebareflexia, ktorá 

jednotlivcovi pomáha uvedomovať si myšlienky, pocity, nálady, čiže vnímať svoje vlastné vnútro 

a zároveň formovať svoje postoje voči všetkému, čo sa vôkol deje. Zapojenie emócií do snaženia 

a práce na sebe samom je rozhodujúce aj v rámci schopnosti sebamotivácie, ktorá zvyšuje 

produktivitu práce a výkon jedinca a povzbudzuje jeho sebavedomie a samostatnosť. 

Emocionálna inteligencia je bezprostredne spätá s empatiou, ktorá umožňuje lepšie si rozumieť 

s inými ľuďmi, vcítiť sa, počúvať a vedieť im poradiť. Patrí sem aj schopnosť budovať medziľudské 

                                                           
37 potvrdenie alebo vyvrátenie vzťahov medzi pojmami 
38 činnosti, kedy sa z dvoch alebo viacerých súdov vyvodí nový súd 
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vzťahy39, byť obratný v spoločenskom styku, vychádzať s druhými, rozpoznávať a riešiť konflikty. 

Na to je potrebné optimistické myslenie, kedy jednotlivec očakáva uskutočnenie svojich 

predstáv, má možnosť kontrolovať svoje prostredie a svoj osud a má radostný náhľad na život 

a pozitívne ilúzie40. Byť iniciatívny znamená schopnosť samostatne vynaliezavo a tvorivo určovať 

nové ciele a aktívne vyhľadávať cesty na ich dosiahnutie. Potrebnou schopnosťou je aj flexibilita, 

kedy sa jednotlivec vie ľahko prispôsobiť novým podmienkam a nájsť iný prístup, či riešenie 

problému. V rámci intuície vie rýchlo chápať a vynikajúco spájať aj zdanlivo nesúvisiace 

informácie, realizovať úsudky a rozhodnutia a narábať s informáciami, ktoré si vôkol neho nikto 

neuvedomuje. Intuícia môže byť podmienená skúsenosťou a predstavuje momentálny stav 

pochopenia, či uvedomenia si konkrétnej veci, pričom týmto okolnostiam nepredchádzala 

žiadna percepcia ani uvažovanie. 

 

▪ Schopnosť sebaovládania – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Improvizačné spôsobilosti – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Schopnosť sebareflexie – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Schopnosť sebamotivácie – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Schopnosť empatie – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Schopnosť budovať medziľudské vzťahy – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Optimizmus – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Iniciatíva – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Flexibilita – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Intuícia – položka je definovaná bližšie v tabuľke č. 31. 

▪ Tvorivosť (kreativita) – Znamená intenzívne prežívanie vedomia vnútornej slobody prejavujúce 

sa v nezávislosti myslenia a úsudku. Jednotlivec využíva divergentné myslenie, ktoré vedie 

k viacerým alternatívnym riešeniam, zužitkováva vlastnú originalitu, dôvtip, vnímanie 

a flexibilitu pri riešení problémov a navrhovaní postupov. Je senzitívny, má schopnosť 

vypracovávať detaily riešení, aby dokázal skompletizovať nejaký celok alebo plán. Je vynaliezavý, 

vie prísť s novým nápadom a vytvoriť originálny, tvorivý reálny produkt, postup alebo službu. 

Vníma svet z rôznych uhlov pohľadu, objavuje nové súvislosti, prepája zdanlivo nesúvisiace veci 

do nových celkov a realizuje svoje myšlienky a nápady. 

▪ Tímová spolupráca – Predstavuje ochotu vzájomnej spolupráce a motivácie iných pri riešení 

úloh a problémov, podporu a vôľu vybudovať efektívny a motivovaný tím. Jednotlivec vie 

                                                           
39 schopnosť byť slušný, ochotný, úctivý, šľachetný a mať porozumenie s ostatnými 
40 tým redukuje stres a úzkosť, čo zároveň posilňuje imunitný systém a tým nepriamo aj fyzické zdravie 
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kooperovať a využívať svoje silné stránky pri riešení spoločných úloh, ovládať metódy 

skupinového riešenia problémov. Je spoluzodpovedný za dosahovanie vytýčených cieľov, svojím 

zapojením šetrí čas i peniaze a zlepšuje kvalitu riešeného projektu. Pri tímovej spolupráci sa 

vytvára humánnejšie pracovné prostredie, akceptujú sa hodnoty jednotlivých členov tímu 

a chápe sa ich najvnútornejšia motivácia. Tím je zárukou objektivity a neutrality pri rozhodovaní, 

v tíme je možné chyby lepšie korigovať a na druhej strane tím generuje viac kreatívnych 

myšlienok ako jednotlivec a pozitívne vplýva na zníženie fluktuácie zamestnancov.  

▪ Odolnosť voči stresu – Schopnosť prevzatia kontroly nad vlastnými myšlienkami, emóciami, 

správaním a spôsobom riešenia problémov v živote. Uvedomovanie si skutočnosti, že každý si 

vie svoj život riadiť sám. Zvýšená miera sebaistoty, pocit nezávislosti, samostatnosti, pozitívne 

nastavenie, zdravý životný štýl a sloboda rozhodovania, ktorá pomôže odolávať stresorom41. 

Organizmus odolného jednotlivca reaguje na vonkajšie alebo vnútorné podnety42 pripravenejšie 

a to tak, že stresujúce situácie prežíva optimistickejšie, s pocitom vlastnej zodpovednosti. Vie sa 

z nich poučiť, prijať ich do vlastného života a ak ich nevie zmeniť alebo ovplyvniť, je schopný 

stres vydržať.  

▪ Fyzická zdatnosť – Tvorí jednu zo zložiek43 celkovej zdatnosti, je to schopnosť organizmu 

reagovať na náročnú fyzickú aktivitu a odolávať aktuálnemu vplyvu vonkajšieho prostredia. 

Fyzická zdatnosť označuje pripravenosť na výkon, ovplyvňuje zdravotný stav jedinca a zlepšuje 

jeho práceschopnosť. Pomocou nej je možné vykonávať rôzne fyzické aktivity väčšou silou, 

vytrvalosťou, flexibilitou a ostražitosťou, pričom sa berie do úvahy motorický vývoj tela a rodové 

rozdiely. 

▪ Manuálna zručnosť – Schopnosť šikovne, správne a s čo najmenšou námahou vykonávať 

manuálnu činnosť, efektívne používať ruky, fyzickú silu a obratnosť. Schopnosť vhodne použiť 

jemnú a hrubú motoriku. Táto schopnosť je dôležitá napr. pri remeselných prácach, či už 

s náradím alebo bez - pri výrobe, resp. oprave predmetov. 

▪ Umelecký talent – Vrodené a získané vlohy jednotlivca, ktoré mu vytvárajú predpoklady pre 

umeleckú tvorbu, ich rozvíjaním sa stáva umelcom, resp. géniom. Sú psychofyziologického 

charakteru a predstavujú vysoký stupeň nadania, čo znamená, že jednotlivec vie vo svojom 

odbore dosiahnuť vynikajúce výkony.  

▪ Kultivovaný písomný prejav – Reprezentuje vyjadrovanie výlučne v písomnej podobe, pri 

dodržiavaní jasných štylistických pravidiel, spisovnosti, gramatiky, foriem, zvyklostí  

a diplomacie. Je potrebný v prípade nutnosti dôkazu toho, čo sa uskutočnilo, alebo sa bude 

                                                           
41 stresovým faktorom 
42 narúšajúce normálny chod funkcií organizmu 
43 podľa Sheparda (1985) sem patrí ešte duševná, sociálna a emocionálna zdatnosť 
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realizovať a vyjadrujú sa ním dôležité detaily. Jednotlivec tak sprostredkúva rôznorodé 

informácie, a to používaním exaktného a explicitného vyjadrovania, vhodnej stavby viet, 

kategorizácie a analýzy problému. 

▪ Naučiť sa učiť sa – Predstavuje schopnosť prinútiť sa učiť sa a sústrediť sa na nové poznatky 

s prekonaním odporu podvedomia. Jednotlivec sa vie vyhnúť frustrácii, vylúčiť rušivé faktory a 

urobiť rozumný kompromis pri učení a sústredení sa, s minimálnou námahou a motivujúcou 

odmenou. Vnútornou motiváciou si vie odôvodniť potrebu získavania nových poznatkov a 

emocionálne sa naviaže na výsledok, ktorý chce dosiahnuť. Svoj mozog nastaví na učenie tým, 

že začne jednoduchou úlohou a prekoná tak počiatočný odpor k učeniu. Dokáže sa koncentrovať 

a podať vynikajúce výkony s minimálnym výdajom energie, pričom sa snaží napĺňať kritériá 

kvality, ktoré si sám stanovil. Vychádza z Paretovho optima44, dokáže sa učiť po častiach, 

prehľadnejšie a bez duševného preťaženia. Vie si stanoviť časový plán a zoznam úloh na riešenie, 

vrátane časovej rezervy na nepredvídateľné okolnosti a na trávenie voľného času. Aktívne 

pracuje s informáciami, sám pre seba si kladie otázky a formuluje vlastné odpovede. Informácie 

si spája do asociácií a štruktúruje témy, prípadne ich farebne odlišuje s cieľom lepšej vizualizácie. 

V prípade nutnosti je schopný pridať si ďalšie motivátory, aby boli zvládnuté aj tie najnáročnejšie 

situácie. Pravidelne kontroluje postup, identifikuje chyby a hľadá nové možnosti, ako splniť 

stanovený plán.  

V sledovanom období Realizačný tím vytvoril i krátke charakteristiky – už za všetky typy a úrovne KK. 

Tieto by mali byť uvedené v rámci vysvetliviek pre jednotlivé KK a budú slúžiť ako informácia pre 

autorov pri tvorbe/revízii/inovácii NŠZ - pri ich výbere/porovnávaní v rámci jednotlivých NŠZ, ale aj ako 

bližšia identifikácia pre všetkých ostatných používateľov, či už v rámci verejnej alebo privátnej zóny IS 

NSP/SRI. Návrh charakteristík je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 31.

                                                           
44 EUROEKONÓM.SK, Paretovo pravidlo 80:20 a metóda ABC [online]. 2019 [cit. 2019-07-01]. Dostupné na 
internete: <https://www.euroekonom.sk/paretovo-pravidlo-8020-a-metoda-abc/>.  
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Tabuľka č. 31 Návrh krátkych charakteristík všeobecných a špecifických KK, ich kategórií, podkategórií a položiek 

Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Všeobecná KK 

Charakteristika typu KK 
Typ KK, ktorý obsahuje najmä 
rôzne druhy gramotnosti a 
zodpovednosť, využiteľné 
v rámci všetkých NŠZ naprieč 
celým národným 
hospodárstvom.  
 

Funkčná gramotnosť45 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť získavať, triediť, 
spracovávať a efektívne 
využívať informácie 
v súvislosti 
s najzákladnejšími 
gramotnosťami (literárna a 
matematická) 
v každodennom živote za 
účelom rozvoja vlastného 
osobnostného potenciálu a 
cieľov. 

Literárna (čitateľská) 
gramotnosť46 

Charakteristika 
podkategórie KK 
Schopnosť nájsť, 
selektovať a porozumieť 
informáciám z textov, 
kriticky ich zhodnotiť 
a ďalej ich použiť pre 
vlastné účely. 

-  - (bez položiek v podkategórii) 
 

Matematická 
(numerická) gramotnosť 

Charakteristika 
podkategórie KK 
Schopnosť orientovať sa 
a manipulovať s číslami, 
využívať matematické 
myslenie na riešenie 
rôznych problémov 
v každodennom živote a 

-  - (bez položiek v podkategórii) 
 

                                                           
45 položky v predmetnom balíčku kľúčovo vychádzajú z informácií a dát, ktoré využíva  medzinárodný Program pre medzinárodné hodnotenie študentov v matematickej, 
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti (PISA), ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, t.j. funkčnú gramotnosť 15-ročných žiakov z hľadiska teórie 
celoživotného vzdelávania 
46 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti. In 
Združenie základných škôl Slovenska  [online]. 2016 [cit. 2019-06-27]. Dostupné na internete: 
<http://zsss.stranka.info/stranky/zsss/F/subory/cg_narodnastrategia.pdf?PHPSESSID=b42aa96b4144705d00361c5218a63ff5>.  
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

používať matematické 
výpočty. 

Digitálna gramotnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť využívať IKT 
(počítač, mobilný telefón, 
prehrávač, nahrávač, 
tablet a pod.) v bežnom 
i pracovnom prostredí  na 
získavanie informácií, 
analýzu údajov, prácu so 
súbormi, databázami, 
prezentáciami, 
elektronickou poštou 
a pod., s cieľom znižovať 
rodovú priepasť 
v programovacích 
zručnostiach. 
 

- (bez podkategórií)  -  (bez položiek v podkategórii) 
 

Informačná gramotnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť vyhľadávať, 
spracúvať, triediť, 
vyhodnocovať, vymieňať si 
a využívať informácie 
v každodennom živote, 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

vrátane schopnosti tvoriť 
logické úsudky a názory. 

Environmentálna 
gramotnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť rozpoznávať 
príčiny a dôsledky zásahov 
človeka do životného 
prostredia, mať kladný 
vzťah k prírode, kriticky si 
uvedomovať svoje 
možnosti, aktívne sa snažiť 
o ochranu a podieľať sa na 
riešení environmentálnych 
problémov. 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
 

Finančná a ekonomická 
gramotnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť riadiť, 
zveľaďovať i chrániť 
vlastné i zverené financie, 
orientovať sa 
v ekonomickom prostredí, 
efektívne využívať 
príležitosti na trhu s cieľom 
zaistiť celoživotné finančné 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

zabezpečenie seba a svojej 
domácnosti. Rozpoznávať 
riziká, stanovovať finančné 
plány, schopnosť vytvárať 
stratégie, prognózy a 
logické rámce na riešenie 
problémov, orientovať sa 
na trhu pracovných síl, 
zvažovať dôsledky 
osobných rozhodnutí, plniť 
si finančné záväzky a zaistiť 
si príjem na základe 
vyhľadávania, 
vyhodnocovania 
a využívania finančných 
informácií. 

Jazyková gramotnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť čítať, písať, 
komunikovať, počítať 
a myslieť v jazyku inom 
ako materinskom. 
Schopnosť vyjadrovať sa 
a vysvetľovať pojmy, 
myšlienky, pocity a názory 
ústnou/písomnou formou. 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
  

Spoločenská 
zodpovednosť 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť využívať 
politické i ľudské práva, 
slobodu a zodpovednosť 
v aktívnom občianstve pri 
trvalej participácii podľa 
morálnych zásad. 
Asertívne sa angažovať do 
vecí spoločnosti, byť 
národne uvedomelý, so 
znalosťou princípov 
kultúrneho, spoločenského 
i politického života. 

Technická gramotnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť využívať rôznu 
techniku a rozpoznávať jej 
vplyv na 
spoločnosť, prírodu, 
zužitkovať jej vzťah k vede 
a zúročiť tvorivé technické 
myslenie pri riešení 
technických problémov. 
Byť schopný konštruovať, 
obsluhovať a manipulovať 
s technickými 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

prostriedkami, orientovať 
sa v technických výkresoch 
a technických symboloch 
a znakoch. 

Špecifická KK 

Charakteristika typu KK 
Typ KK obsahujúci špecifické 
spôsobilosti jednotlivca, ktoré 
ho predurčujú byť 
talentovaným v typických 
oblastiach. 

Samostatnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť pracovať, 
premýšľať a rozhodovať sa 
sám podľa svojich 
informácií a názorov, 
vytyčovať si ciele a vyberať 
vhodné prostriedky bez 
cudzej pomoci. 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
 

Interpersonálne zručnosti 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosti a ľudské 
zručnosti potrebné 
v bežnom každodennom 
živote pri jednaní s ľuďmi, 
plánovaní práce, riešení 
problémov, preberaní 
zodpovednosti, pri myslení 
ako takom a pri adaptácii 
sa novým podmienkam – 
využitím schopností 
sebaovládania, 

Komunikácia a riešenie 
konfliktov 

Charakteristika 
podkategórie KK 
Schopnosť kultivovane a 
asertívne vyjadrovať 
svoje postoje, 
myšlienky, názory, 
potreby a emócie - 
zrozumiteľne pre iných 
ľudí (vo verbálnej 
a neverbálnej rovine). 
Pohotovo riešiť 
konflikty, vyjednávať 

 Komunikačné zručnosti – 
kultivovaný slovný prejav 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť sprostredkovať, 
zdieľať a vymieňať si 
informácie, myšlienky, 
predstavy, názory a emócie. 
Zrozumiteľne a slušne jednať s 
ľuďmi vo verbálnej a 
neverbálnej rovine, s použitím 
mimiky a gestikulácie. 
 
Asertivita 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

sebamotivácie, empatie, 
optimizmu, iniciatívy, 
flexibility i intuície.  

a vedieť sa dohodnúť na 
kompromise 
a konsenze. 

 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť používať vyzretý 
komunikačný štýl, pri ktorom 
jednotlivec rozhoduje 
i zodpovedá sám za seba, vie 
sa presadiť, ale zároveň aj 
rešpektovať potreby a názory 
iných. 
 
Vyjednávanie a riešenie 
konfliktov 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť pohotovo a 
obratne jednať v záťažových 
situáciách a využívať pritom 
rôzne presvedčovacie techniky 
a stratégiu. Vyhľadávať nové 
kreatívne riešenia s cieľom 
dosiahnuť kompromis 
a konsenzus za použitia 
empatie, taktu a ochoty 
rešpektovať druhých. 

Manažérske zručnosti 

Charakteristika 
podkategórie KK 

 Vedenie ľudí 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Schopnosti a zručnosti 
efektívneho pôsobenia 
jednotlivca na druhých 
ľudí s cieľom konať 
v súlade so stanovenými 
cieľmi, požiadavkami, 
schopnosť pozitívne 
motivovať a 
podnecovať, vytvárať 
vhodnú atmosféru, 
inšpirovať, rozhodovať, 
regulovať, organizovať 
prácu, plánovať a riešiť 
problémy, prezentovať, 
preberať zodpovednosť 
a vedieť predvídať. 

Schopnosť objektívne 
ovplyvňovať a hodnotiť rôzne 
prejavy ľudského správania, 
duševné procesy, vnímať 
individualitu jednotlivca a jeho 
potreby, dôverovať mu 
a poverovať ho 
zodpovednosťou. Schopnosť 
podporovať a inšpirovať 
jednotlivcov pri vykonávaní ich 
povinností a snaha vytvárať 
vhodnú pracovnú atmosféru 
a dobré medziľudské vzťahy. 
 
Motivovanie ľudí 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť 
podnecovať, aktivovať, 
inšpirovať a usmerňovať 
ostatných pri plnení zadaných 
úloh alebo cieľa.  Vedieť 
nasmerovať správanie na 
určitý cieľ, na podanie 
pracovného výkonu alebo na 
požadované pracovné 
správanie. 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Organizovanie a plánovanie 
práce 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť vymedzovať vzťahy 
medzi ľuďmi, usporadúvať, 
štruktúrovať a nastavovať 
zdroje (ľudské, finančné, 
časové a pod.) a rozpätie 
riadenia, vedieť delegovať 
právomoc a zodpovednosť, 
stanovovať priority a riadiť 
procesy v súlade s určeným 
cieľom. 
 
Rozhodovanie 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť určovať priority, 
hodnotiť a preberať 
zodpovednosť za vedomý 
výber z dvoch alebo viacerých 
možností podľa určitých 
kritérií. Schopnosť 
sformulovať problém, vybrať 
najvhodnejší variant riešenia, 
prijať logické rozhodnutie a 
určiť konečný cieľ. 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

 
Analyzovanie a riešenie 
problémov 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť rozpoznať súvislosti, 
vzťahy, príčiny a následky. 
Schopnosť zhodnotiť situáciu, 
porozumieť jej podstate, 
hľadať a navrhnúť možnosti 
riešení a vyhodnotiť ich. 
 
Prezentačné zručnosti 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť sebaisto 
odovzdávať vhodne 
spracované informácie s 
dôrazom na názornosť, 
účelnosť, výstižnosť a 
prehľadnosť. Vyjadrovať 
myšlienky, fakty a údaje 
cielene použitím verbálneho 
i neverbálneho prejavu, 
schopnosť vzbudiť záujem 
u poslucháčov, udržať ich 
pozornosť a zapojiť 
predstavivosť. 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

 
Schopnosť prebrať 
zodpovednosť 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť riadiť a usmerňovať 
svoj život a rozhodnutia po 
všetkých stránkach, vedieť 
niesť následky za svoje činy a 
rozhodovať sa slobodne a 
samostatne aj v krízových 
situáciách, bez ovplyvnenia 
a nátlaku od iných ľudí. 
 
Predvídavosť 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť myslieť a konať 
v súvislosti s predpokladaným 
stavom v budúcnosti 
a rozpoznať príznaky, ktoré ho 
predpovedajú. Schopnosť mať 
reálnu predstavu a očakávať 
nasledujúce deje. 

Myslenie 

Charakteristika 
podkategórie KK 

 Strategické a koncepčné 
myslenie 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Schopnosť vytvoriť si 
cieľavedomým 
procesom vlastné 
pojmy, súdy, úsudky, 
závery a sprostredkovať 
a zovšeobecniť si odraz 
skutočnosti. Zrealizovať 
analyticko-syntetickú 
činnosť, zhmotniť nové 
nápady a myšlienky a 
reagovať na 
nepredvídateľne 
meniace sa prostredie. 

Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť adekvátne 
reagovať na meniace sa 
vonkajšie podmienky, 
navrhovať originálne 
myšlienky a netradičné 
nápady, kombinovať exaktné 
a intuitívne myslenie, a to 
v dlhodobom období. 
Schopnosť kombinovať 
racionálnu analýzu a syntézu 
pri využití tvorivosti 
a invencie. 
 
Analytické myslenie 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť koncepčne alebo 
fyzicky rozdeliť celok, tému 
alebo problém na nezávislé 
časti, analyzovať ich vlastnosti, 
prepojiť jednotlivé aspekty 
a z nich systematicky 
dedukovať a hodnotiť 
vlastnosti a správanie celku. 
Schopnosť preniknúť do hĺbky 
problému, štruktúrovať ho 
a operovať súčasne 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

s viacerými premennými 
a detailmi, pričom výsledkom 
je model vysvetlení 
a výstupov. 

Sociálno-emocionálne 
zručnosti 

Charakteristika 
podkategórie KK 
Schopnosti 
sebaovládania, 
sústredenia, 
uvedomovania si 
vlastného vnútra, 
improvizačné 
spôsobilosti, využívanie 
sebamotivácie, empatie 
a intuície. Schopnosť 
budovať medziľudské 
vzťahy, byť iniciatívny, 
flexibilný a optimistický.  

 Schopnosť sebaovládania 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť sebakontroly, 
ovládania svojich pudov, 
inštinktov, emócií, zlozvykov 
a návykov. Schopnosť získať 
vládu nad svojimi reakciami 
a tlmiť nevhodné citové 
výlevy. 
 
Improvizačné spôsobilosti 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť rýchlo a pritom 
adekvátne reagovať na novú 
udalosť, bez patričnej prípravy 
využitím príležitostí, 
spontánnou reakciou, za 
pomoci sústredenia, 
pozorného počúvania, 
spolupráce, flexibility 
a intuície. 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Schopnosť sebareflexie 
 

Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť uvažovať nad 
sebou samým, uvedomovať si 
vlastné myšlienky, pocity, 
nálady a emócie, vnímať 
a pochopiť vlastné vnútro 
a formovať postoje voči 
vonkajšiemu prostrediu, 
vrátane vhodnejšieho riešenia 
kritických situácií. 
 
Schopnosť sebamotivácie 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť 
sebapovzbudzovania, 
zvyšovania vlastného 
sebavedomia a samostatnosti, 
pozitívneho myslenia 
a sebahodnotenia. 
 
Schopnosť empatie 

 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Schopnosť vcítiť sa do 
duševného rozpoloženia iných 
ľudí, rozlíšiť medzi svojimi 
pocitmi a pocitmi iných, 
pochopiť emócie a motívy 
iného jednotlivca a porozumieť 
realite z jeho uhla pohľadu. 
 
Schopnosť budovať 
medziľudské vzťahy 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť byť tolerantný, 
srdečný, skromný, zdvorilý, 
slušný, ochotný, úctivý, 
šľachetný, vedieť prejaviť 
o iných úprimný záujem a 
dokázať pochváliť úspechy 
druhého. 
 
Optimizmus 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť viery v lepšiu 
budúcnosť, víťazstva dobra 
a spravodlivosti vo svete. 
Schopnosť pestovať si 
pozitívny vzťah 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

k prebiehajúcim udalostiam, 
sústrediť sa na kladné stránky 
života, pristupovať k veciam 
s nadšením a výzvou. 
 
Iniciatíva 

 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť byť podnetný a 
aktívny v nejakej oblasti, mať 
činorodý prístup k práci, 
konštruktívne a tvorivo sa 
prejavovať hodnotnými 
skutkami. 
 
Flexibilita 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť pružne a ľahko 
reagovať na zmenu 
podmienok, situácie, 
prispôsobiť sa a vedieť medzi 
problémami kľučkovať, pričom 
každý problém je braný ako 
príležitosť na ďalšie 
zdokonalenie sa a šancu naučiť 
sa niečo nové. 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Intuícia 
 
Charakteristika položky 
v podkategórii 
Schopnosť vnímať pravdu bez 
vysvetľovania, chápať 
a uvedomovať si príčiny bez 
uvažovania, námahy 
a náhle, pričom informácie sa 
získavajú vedome i nevedome. 

Tvorivosť (kreativita) 

Charakteristika 
podkategórie KK 
Schopnosť vnímať svet 
z rôznych uhlov, 
objavovať nové 
súvislosti, zužitkovávať 
vlastnú originalitu, 
dôvtip a flexibilitu pri 
tvorbe nových nápadov. 
Schopnosť senzitivity, 
nezávislého 
divergentného myslenia 
a úsudku. 

-  - (bez položiek v podkategórii) 
  

Tímová spolupráca 

Charakteristika 
podkategórie KK 

-  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Schopnosť vzájomne 
kooperovať s inými na 
riešení úlohy, či 
problému, podporovať 
a motivovať ostatných v 
tíme, využívať svoje 
silné stránky a byť 
spoluzodpovedný za 
dosahovanie vytýčených 
cieľov. 

Odolnosť voči stresu 

Charakteristika 
podkategórie KK 
Schopnosť sebaisto, 
samostatne, 
optimisticky a pozitívne 
odolávať negatívnym 
vonkajším alebo 
vnútorným podnetom, 
ktoré narúšajú normálny 
chod funkcií organizmu. 
Schopnosť prevziať 
kontrolu nad vlastnými 
myšlienkami, emóciami, 
správaním a spôsobom 
riešenia problémov, 
vedieť sa poučiť 
z predchádzajúcich 

-  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

situácií a dokázať 
vydržať stres. 

Fyzická zdatnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť organizmu byť 
pripravený a reagovať na 
náročnú fyzickú aktivitu, 
odolávať aktuálnemu 
vplyvu vonkajšieho 
prostredia. Schopnosť 
vykonávať fyzické aktivity 
väčšou silou, vytrvalosťou, 
flexibilitou a ostražitosťou. 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
 

Manuálna zručnosť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť efektívne 
vykonávať manuálnu 
činnosť, používať ruky, 
fyzickú silu a obratnosť pri 
používaní jemnej i hrubej 
motoriky. 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
  

Umelecký talent 

Charakteristika kategórie 
KK 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

Schopnosť využiť a ďalej 
rozvíjať vrodené a/alebo 
získané vlohy, či zručnosti 
pre umeleckú tvorbu. 

Kultivovaný písomný 
prejav 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť exaktne 
a explicitne  sa vyjadrovať 
a sprostredkúvať 
informácie/problémy 
výlučne v písomnej 
podobe, pri dodržiavaní 
jasných štylistických 
pravidiel, spisovnosti, 
gramatiky, foriem, 
zvyklostí  a diplomacie. 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
 

Naučiť sa učiť 

Charakteristika kategórie 
KK 
Schopnosť vypnúť odpor 
svojho podvedomia voči 
učeniu, vedieť sa sústrediť, 
vylúčiť rušivé faktory, 
aktívne pracovať s 
informáciami, štruktúrovať 
a vizualizovať nové 

- (bez podkategórií) -  - (bez položiek v podkategórii) 
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Typ kľúčovej kompetencie 
a jej charakteristika 

Názov kategórie kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

Podkategória kľúčovej 
kompetencie a jej 
charakteristika 

 Položky v podkategórii 
kľúčovej kompetencie a ich 
charakteristika 

poznatky s minimálnou 
námahou a vybranými 
motivátormi. Schopnosť 
emocionálne sa naviazať 
na dosiahnuteľný výsledok, 
učiť sa bez duševného 
preťaženia a frustrácie, 
stanoviť si časový plán 
a zoznam úloh, 
kontrolovať postup, 
identifikovať chyby 
a hľadať nové možnosti na 
ich splnenie. 

Legenda: názov typu KK je označený farebne takto, názov kategórie špecifickej KK je označený farebne takto, názov podkategórie špecifickej KK je 

označený farebne takto a názov položky špecifickej KK je označený farebne takto 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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Všeobecné KK budú priradené automaticky ku každému NŠZ na rovnakej kvalifikačnej úrovni (1-8 

SKKR), tzn., že v rámci všetkých 8 základných kategórií47 bude pre každú z 8-mich kvalifikačných úrovní 

vytvorený popis jednotlivých kategórií na zodpovedajúcej kvalifikačnej úrovni. Základné charakteristiky 

(podrobné i zúžené) vytvoril Realizačný tím SRI a bude potrebné ich posúdiť externe (podrobnejšie 

informácie viď uvedené nižšie v texte). Následná tvorba popisov každej z 8-mich úrovní  pre balíček 

všeobecných KK bude jednou z úloh vytvorenej externej pracovnej skupiny.  

Špecifické KK budú môcť autori vyberať pre každý NŠZ podľa svojho uváženia, a to tak, že v rámci 

základných 7-mich kategórií si budú môcť vybrať, až do úrovne položiek, ktorá špecifická KK je pre 

NŠZ, v rámci výkonu zamestnania, potrebná. Základné charakteristiky (podrobné i zúžené) vytvoril 

Realizačný tím SRI a taktiež ich bude potrebné posúdiť externe. Členovia pracovnej skupiny vytvoria 

v súlade so stanoveným harmonogramom práce popisy pre každú z troch úrovní (elementárnu, 

pokročilú, vysokú) v rámci jednotlivých špecifických KK. 

Externé zhodnotenie a doplnenie štruktúry a popisov kategórií, podkategórií a položiek oboch typov 

KK bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich fázach (bližšie popísané v schémach č. 3 - 5): 

1. Prvá fáza odborných prác na inovácii KK - predprípravné práce a založenie externej pracovnej 

skupiny; 

2. Druhá fáza odborných prác na inovácii KK – štúdium materiálov pred rokovaním – 

oboznámenie sa s problematikou; spoločné prvé rokovanie členov a rozdelenie úloh; 

3. Tretia fáza odborných prác na inovácii KK - finalizácia modulu KK, zadanie pre programátorov, 

programátorské práce v IS NSP/SRI. 

 

  

                                                           
47 avšak v rámci kategórie “Funkčná gramotnosť” pôjde o rozdrobenie na dve menšie podkategórie: “Literárna 
(čitateľská) gramotnosť” a “Matematická (numerická) gramotnosť” 
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Schéma č. 3 Prvá fáza odborných prác na inovácii kľúčových kompetencií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

V rámci prvej fázy odborných prác na inovácii KK bude potrebné v prvom rade zosumarizovať návrhy 

na štruktúru a základné i zúžené popisy pre jednotlivé KK do metodického materiálu, ktorý zároveň 

zadefinuje okruh úloh pre aktivity externej pracovnej skupiny. Vzhľadom na povahu činností, ktoré 

majú odborníci vykonávať, Realizačný tím SRI navrhuje, aby bola externá pracovná skupina zložená 

z nasledujúceho okruhu expertov:  

▪ psychológovia, 

▪ sociológovia, 

▪ personalisti, 

▪ pedagógovia, 

▪ IT špecialisti, 

▪ špecialisti na finančnú gramotnosť, 

1.
•sumarizácia návrhov na štruktúru KK, spolu so základnými charakteristikami KK 
(užšie i obšírne)

2.
•tvorba manuálu na inováciu KK

3.
•tvorba prezentácie o plánovaných úlohách pre členov externej pracovnej 
skupiny

4.

•oslovenie inštitúcií, prerokovávanie zastúpenia členov do externej pracovnej 
skupiny

•vytvorenie externej pracovnej skupiny

•poverenie člena Realizačného tímu vedúcim pracovnej skupiny

5. 
•štúdium manuálu členmi pracovnej skupiny pred prvým rokovaním

•oboznámenie sa s navrhovanou štruktúrou, hierarchiou a zložením KK
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▪ umelci, 

▪ členovia vybraných sektorových rád – podľa sektorového zamerania v nadväznosti na KK. 

O vybrané oblasti KK prejavili záujem niektoré sektorové rady, napr. položku „Digitálna gramotnosť“ 

má záujem posudzovať a informácie o nej spracovávať Sektorová rada pre informačné technológie 

a telekomunikácie. Položku „Umelecký talent“ bude pravdepodobne posudzovať a spracovávať 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo. Položku „Finančná a ekonomická gramotnosť“ bude 

pravdepodobne posudzovať a dopĺňať Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo. 

Realizačný tím SRI v nadchádzajúcom období vypracuje manuál, ktorý bude obsahovať komplexné 

informácie o KK, ich štruktúre, využití v rámci kompetenčného modelu a navrhnuté charakteristiky. 

Taktiež vytvorí prezentáciu, s pomocou ktorej na prvom spoločnom rokovaní členov externej pracovnej 

skupiny podá informáciu o účele pracovnej skupiny a harmonograme plánovaných aktivít. Oslovia sa 

vybrané inštitúcie a prerokujú sa zastúpenia členov v pracovnej skupine.  

Po jej vytvorení sa vedúcim pracovnej skupiny stane člen Realizačného tímu SRI, ktorého hlavnou 

náplňou bude metodické vedenie členov, sumarizácia ich návrhov a pripomienok do finálneho súboru 

a dohľad nad dodržiavaním časového harmonogramu práce. Členovia si pred prvým rokovaním 

preštudujú manuál, aby vedeli na rokovaní, v prípade potreby, k nemu vzniesť pripomienky, návrhy 

alebo dotazy.  
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Schéma č. 4 Druhá fáza odborných prác na inovácii kľúčových kompetencií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Na prvom rokovaní sa odprezentuje navrhovaná štruktúra a hierarchia KK a bude možné prerokovať 

jednotlivé námety členov na jej zmenu a doplnenie. V súvislosti s navrhovanými charakteristikami 

bude práca na ich zmene a doplnení rozdelená medzi jednotlivých členov  pracovnej skupiny. Taktiež 

im bude pridelená úloha na tvorbe popisiek pre úrovne všeobecných KK v rámci 8-ich úrovní a tvorbe 

popisiek pre úrovne špecifických KK v rámci troch úrovní. 

1.
•prezentácia vedúceho pracovnej skupiny v súvislosti s navrhovanou 
štruktúrou KK a plánovaných úloh pre členov na úvodnom stretnutí

2.
• rokovanie o námetoch členov na zmenu a doplnenie štruktúry, hierarchie a 
zloženia KK

3.
• rozdelenie úloh členom externej pracovnej skupiny
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Schéma č. 5 Tretia fáza odborných prác na inovácii kľúčových kompetencií 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

V poslednej fáze odborných prác pôjde najmä o prácu členov na tvorbe, úprave a doplnení jednotlivých 

KK, popisiek a charakteristík, sumarizáciu dokumentu, jeho schválenie a následne predloženie finálnej 

verzie RV SRI na odsúhlasenie. 

4.6.2 Návrh rámcovej zmeny odborných vedomostí 

V sledovanom období sa plynulo pokračovalo v priraďovaní príznakov „sektorová“, „prierezová“ a 

„špecifická a nevyužitá“ OV z celkovej databázy, a to v súvislosti so Sektorovou radou pre sklo, 

keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály, ktorá má v súčasnej dobe všetky garantované NŠZ 

aj zverejnené v IS NSP/SRI. Prideľovanie bolo realizované v súvislosti s početným využívaním NŠZ 

v rámci jednotlivých sektorových rád (na základe analýzy realizovanej v rámci Úvodnej správy).  

 

 

1.

• sumarizácia štruktúry a hierarchie KK vedúcim externej pracovnej skupiny

•zaslanie inovovaného materiálu členom externej pracovnej skupiny na 
odsúhlasenie 

2.
•práca členov externej pracovnej skupiny na zadaných úlohách

• metodické vedenie členov vedúcim pracovnej skupiny

3.

• finalizácia dokumentu a jeho zaslanie na schválenie členom externej pracovnej 
skupiny

• odsúhlasenie, resp. pripomienkovanie dokumentu členmi

4.
•predloženie finálnej verzie na schválenie RV SRI
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Analytické zhodnotenie priraďovania príznakov pre OV patriace pod Sektorovú radu pre sklo, 

keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 

1. Najprv sa zatrieďovali také OV, ktoré boli využívané sektorovými radami pri 6-tich a viacerých 

NŠZ. Metodici Realizačného tímu SRI sa orientovali na také, ktoré využívala i Sektorová rada pre 

sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály. V rámci 29-tich OV išlo o využitie 

takmer výlučne pri Sektorovej rade pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 

a po zhodnotení formulácie jednotlivých OV bol metodikmi priradený status „sektorové“ OV 

s poradovým číslom Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály. 

53 OV bolo priradených iným (12-tim) sektorovým radám. Vďaka prierezovému využitiu 

početnými sektorovými radami, 16-tim OV priradený status „p“ ako prierezové OV. Dve OV je 

potrebné rozdeliť do ďalších dvoch OV a u 5-tich OV bol uvedený návrh na zlúčenie/zjednotenie. 

Napokon, 12 OV bolo označených ako sporné - „?“ a budú riešené v období finalizácie databázy. 

2. V druhom kroku sa zatrieďovali také OV, ktoré boli využívané sektorovými radami pri jednom až 

5-tich NŠZ, pričom Metodici Realizačného tímu SRI sa opäť upriamili na tie, ktoré využívala 

sledovaná sektorová rada. Príznak „s“ bol uvedený pri 79-tich OV. 15 OV bolo priradených 

sektorovo k iným sektorovým radám (8-im). U dvoch OV bol označený návrh na priradenie 

príznaku „p“ – prierezová OV. Návrhy na zmenu formulácií boli naznačené u 11-tich OV. Tri OV 

boli navrhnuté na zlúčenie/zjednotenie a u 6-tich OV bolo uvedené označenie „?“ ako „sporné“.  

3. V rámci skúmanej sektorovej rady bol u dvoch OV uvedený návrh na vymazanie z databázy. 

 

V nasledujúcej tabuľke č. 32 je uvedená sumarizácia priraďovania príznakov pre OV v rámci Sektorovej 

rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály. 
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Tabuľka č. 32 Sumarizácia priraďovania príznakov pre odborné vedomosti v rámci Sektorovej rady 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Odborné vedomosti využité pri NŠZ aj v rámci Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály  

Počet príznakov „s“ priradených 
v rámci odborných vedomostí 
Sektorovej rade pre sklo, 
keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály  

Využité pri 6 a viac NŠZ Využité pri jednom až 5-tich NŠZ 

29 79 

Počet príznakov „s“ priradených 
v rámci odborných vedomostí 
iným sektorovým radám 

SR48 5 2 SR 5 2 

SR 13 8 SR 13 1 

SR 20 1 SR 20 1 

SR 11 5 SR 11 1 

SR 24 2 SR 24 1 

SR 22 11 SR 22 1 

SR 7 5 SR 9 7 

SR 17 1 SR 2 1 

 SR 15 1 - - 

 SR 14 9 - - 

 SR 10 6 - - 

 SR 8 2 - - 

Počet príznakov „p“ navrhnutých 
vzhľadom na formuláciu odbornej 
vedomosti aj jej prierezové 
využitie  

16 2 

Počet návrhov na zmenu 
formulácie odbornej vedomosti 

2 11 

Počet návrhov na 
zlúčenie/zjednotenie odborných 
vedomostí 

5 3 

Počet sporných odborných 
vedomostí – zatiaľ nepriradených 

12 6 

Počet návrhov na vymazanie 
odbornej vedomosti z databázy 

- 2 

Legenda: 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 7 
- Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, 
minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 - Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre 
elektrotechniku; 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; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 
20 - Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 24 - 
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

  

                                                           
48 skratka pre sektorovú radu 
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4.6.3 Návrh rámcovej zmeny odborných zručností 

 

Obdobne, aj v rámci realizácie aktivít v databáze OZ, boli priraďované príznaky v súvislosti so 

Sektorovou radou pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály. Prideľovanie 

príznakov bolo uskutočnené v rovnakej postupnosti ako pri OV: 

1. Zatriedenie prebiehalo u takých OZ, ktoré boli využívané sektorovými radami pri 6-tich 

a viacerých NŠZ. Metodici Realizačného tímu SRI sa upriamili na také zručnosti, ktoré využívala 

najmä Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Status „sektorová“ OZ 

bol priradený v rámci jednej OZ. Na druhej strane, boli navrhnuté tri OZ s príznakom inej 

sektorovej rady. Prierezové využitie OZ bolo nájdené u 6-tich OZ. Návrh na zmenu formulácie 

bol zadaný u jedného NŠZ, návrh na vymazanie z databázy taktiež u jedného NŠZ. Pri 4-och 

sporných OZ bol zadaný príznak “?”. 

2. Následne metodici Realizačného tímu SRI zatrieďovali také OZ, ktoré boli využívané sektorovými 

radami pri jednom až 5-tich NŠZ. U 257-ich OZ bolo využitie evidované najmä v rámci Sektorovej 

rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály a bol im priradený príznak „s“. 

19-tim OZ bol navrhnutý status „prierezové“ a 34 OZ bolo označených príznakom „?“. U 78-ich 

OZ bola navrhnutá zmena formulácie a u 6-tich bola navrhnutá zmena kódu OZ. Zároveň sa 

navrhlo u 5-tich OZ, že budú vymazané z databázy.  

3. V rámci skúmanej sektorovej rady sa neobjavili žiadne návrhy na zlúčenie/zjednotenie OZ. 

V nasledujúcej tabuľke č. 33 sú zosumarizované zistenia priraďovania príznakov pre OZ v rámci 

Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály. 

 

Tabuľka č. 33 Sumarizácia priraďovania príznakov pre odborné zručnosti v rámci Sektorovej rady 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Odborné zručnosti využité pri NŠZ aj v rámci Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

Počet príznakov „s“ priradených 
v rámci odborných zručností 
Sektorovej rade pre sklo, 
keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály  

Využité pri 6 a viac NŠZ Využité pri jednom až 5-tich NŠZ 

1 257 

Počet príznakov „s“ priradených 
v rámci odborných zručností inej 
sektorovej rade 

SR 1049 1 SR 10 2 

SR 14 1 SR 14 2 

SR 7 1 SR 7 1 

- - SR 5 5 

- - SR 16 1 

                                                           
49 skratka pre sektorovú radu 
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Odborné zručnosti využité pri NŠZ aj v rámci Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne 
výrobky, nekovové materiály 

- - SR 13 1 

Počet príznakov „p“ navrhnutých 
vzhľadom na formuláciu odbornej 
zručnosti aj jej prierezové využitie 

6 19 

Počet návrhov na zmenu 
formulácie odbornej zručnosti 

1 78 

Počet návrhov na zmenu kódu 
odbornej zručnosti 

- 6 
 

Počet návrhov na vymazanie 
odbornej zručnosti z databázy 

1 5 

Počet sporných odborných 
zručností – zatiaľ nepriradených 

4 34 

Legenda: 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 10 - Sektorová 
rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

 

4.7 Tvorba sústavy povolaní 

 

V nadväznosti na práce realizované v rámci Priebežnej správy č. I, Realizačný tím SRI pokračoval 

v analýzach týkajúcich sa zisťovania rozpätia kvalifikačnej úrovne zamestnaní patriacich do zhlukov 

v rámci jednotlivých povolaní (v triedení podľa 24-och sektorových rád). 

 

4.7.1 Analýza rozpätia kvalifikačných úrovní zamestnaní patriacich do zhlukov v rámci 

jednotlivých povolaní 

 

Analýza preskúmavala premenné a ich vzťahy v súvislosti so stanovenou úlohou a teda porovnávala 

nasledujúce položky: povolanie, NŠZ, sektorová rada, úroveň SKKR. Dominantnou položkou bolo 

povolanie (v tabuľke zoradené abecedne vzostupne a označené boldom), do ktorého boli zaradené 

vybrané NŠZ na jednotlivých kvalifikačných úrovniach za určité sektorové rady. V záujme komplexnosti 

boli sledované aj niektoré iné NŠZ, ktoré boli v odlišnom stave ako „Zverejnený v IS NSP“. 

 

Nasledujúca tabuľka č. 34 analyticky zobrazuje (cez kontingenčnú tabuľku) počty NŠZ50, priradené 

v rámci konkrétnych sektorových rád do súčasnej sústavy povolaní, a to podľa kvalifikačnej úrovne 

                                                           
50 v rámci riadku zodpovedajúceho povolania ide o sumárne počty NŠZ na konkrétnej kvalifikačnej úrovni za 
vybrané sektorové rady a sumárny počet je označený boldom 
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SKKR. Výskyt sektorových rád pri jednotlivých povolaniach je vyznačený pod nimi a sektorové rady sú 

označené ich poradovými číslami. V tabuľke sú farebne (žltou farbou) označené také povolania51, kde 

je uvedená rôzna52 kvalifikačná úroveň priradených NŠZ. V závislosti od využitia povolania v rámci 

jednej alebo viacerých sektorových rád je analytické zhodnotenie delené do dvoch kategórií: 

 

1. Rozdielna kvalifikačná úroveň priradených NŠZ k jednému povolaniu v rámci jednej sektorovej 

rady, 

2. Rozdielna kvalifikačná úroveň priradených NŠZ k jednému povolaniu v rámci dvoch a viacerých 

sektorových rád. 

 

Podrobnejšie výsledky analýzy sú uvedené pod tabuľkou. 

 

Tabuľka č. 34 Zobrazenie počtov NŠZ priradených v rámci konkrétnych sektorových rád do 
jednotlivých povolaní na osobitných úrovniach SKKR 

Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Administratívny pracovník 1  3 9     13 

21 1   1     2 

22   3 8     11 

Administratívny pracovník v doprave a logistike    6     6 

16    6     6 

Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva    3     3 

22    3     3 

Administratívny pracovník vo finančníctve    4     4 

18    4     4 

Analytik a projektant IT       6  6 

17       6  6 

Antropológ, etnológ       2  2 

20       2  2 

Archeológ       2  2 

20       2  2 

Asfaltér   1        1 

14 1        1 

Asistent filmovej produkcie     1    1 

19     1    1 

Audítor       1  1 

22       1  1 

Balzamovač        1  1 

                                                           
51 ostatné neoznačené povolania nevstupovali do ďalších analytických zhodnotení 
52 rozdiely sú niekde dosť výrazné, kedy je kvalifikačná úroveň veľmi rozdielna, v niektorých prípadoch ide však 
iba o rozpätie v rámci dvoch susediacich kvalifikačných úrovní 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

24       1  1 

Baník, lamač   5      5 

2   5      5 

Banský špecialista    1   8  9 

2    1   8  9 

Banský technik    9   1  10 

2    9   1  10 

Barman   2      2 

15   2      2 

Betonár   2      2 

14   2      2 

Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)    1   6 1 8 

1    1     1 

20       6 1 7 

Bookmaker (krupiér)    5     5 

15    5     5 

Cukrár  1 2      3 

3   2      2 

24  1       1 

Čalúnnik   1      1 

4   1      1 

Čašník   1      1 

15   1      1 

Daňový špecialista       1  1 

22       1  1 

Degustátor, kvalitár potravín a nápojov    2     2 

3    2     2 

Dekoratér (rytec)  1 1      2 

9  1 1      2 

Dentálny hygienik      1   1 

23      1   1 

Dezinfektor    1     1 

1    1     1 

Diplomat, konzul       1  1 

21       1  1 

Dispečer výroby a prenosu energie    4 1  2  7 

12    4 1  1  6 

13       1  1 

Dizajnér IT    2   1  3 

17    1   1  2 

19    1     1 

Dizajnér produktov      1   1 

10      1   1 

Dizajnér, dekoratér    1     1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

24    1     1 

Dláždič    1      1 

14   1      1 

Dopravný špecialista       1  1 

16       1  1 

Dramaturg       1  1 

19       1  1 

Ekológ       4  4 

13       4  4 

Elektromechanik   2 1     3 

2   1      1 

11    1     1 

14   1      1 

Farmaceut špecialista       4  4 

21       1  1 

23       3  3 

Farmaceutický laborant    4     4 

7    2     2 

23    2     2 

Farmár    3     3 

1    3     3 

Filozof       1  1 

20       1  1 

Finančný manažér       3  3 

22       3  3 

Finančný poradca   1 2     3 

18   1 2     3 

Formár   1 1     2 

9   1 1     2 

Fotograf    2  1   3 

19    1  1   2 

24    1     1 

Fyzik       10  10 

20       9  9 

23       1  1 

Garbiar   1      1 

4   1      1 

Geodet, kartograf       2  2 

14       2  2 

Geograf       1  1 

20       1  1 

Geológ (geofyzik)       11 1 12 

2       5  5 

13       2  2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

20       4 1 5 

Hasič    4     4 

16    1     1 

21    3     3 

Herec      2   2 

19      2   2 

Historik       1  1 

20       1  1 

Hodinár   1      1 

24   1      1 

Hudobník    1 6  5 1 13 

19    1 6  5 1 13 

Hutník  1  3 5     9 

8 1  3 5     9 

Chemik        6  6 

20       6  6 

Chovateľ  1   6     7 

1 1   6     7 

Informátor   1      1 

22   1      1 

Inšpektor štátneho dozoru      1   1 

3      1   1 

Inštalatér    1      1 

14   1      1 

Inštruktor autoškoly    1     1 

24    1     1 

Izolatér     1      1 

14   1      1 

Jazykovedec        1  1 

20       1  1 

Kaderník   1      1 

24   1      1 

Kachliar   1      1 

24   1      1 

Kamenár   3 1     4 

19    1     1 

24   3      3 

Kameraman   1 1 1 1 1  5 

19   1 1 1 1 1  5 

Kapitán plavidla   1 2     3 

16   1 2     3 

Karosár   1      1 

10   1      1 

Kaskadér, dablér, komparzista    2     2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

19    2     2 

Keramik (hrnčiar)   1 1     2 

9    1     1 

24   1      1 

Klampiar   1      1 

14   1      1 

Klobučník    1      1 

24   1      1 

Knihár    1     1 

6    1     1 

Knihovník    1     1 

19    1     1 

Koksár     1      1 

8   1      1 

Kominár   1      1 

24   1      1 

Kontrolór    1   4  5 

21    1     1 

22       4  4 

Konzultant (operátor) informačných služieb     2  1   3 

17      1   1 

22    2     2 

Koordinátor dobrovoľníkov    1     1 

20    1     1 

Kováč   2 1     3 

8   2 1     3 

Kozmetik (vizážista)   1 4     5 

24   1 4     5 

Kožušník    1      1 

4   1      1 

Krajčír    3      3 

4   3      3 

Krajinný a záhradný architekt       1  1 

13       1  1 

Kuchár   1 1     2 

15   1 1     2 

Kulturológ       2  2 

20       1  1 

21       1  1 

Kvalitár a kontrolór výrobkov    3 12     15 

2    1     1 

4    2     2 

5    1     1 

6    2     2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

7   1      1 

8    1     1 

9    3     3 

10   1      1 

11   1      1 

14    1     1 

16    1     1 

Laborant biochemik    1     1 

20    1     1 

Laboratórny diagnostik    1   4  5 

23    1   4  5 

Lakovač (natierač)  1 3      4 

5   1      1 

10  1 2      3 

Lekár špecialista       68  68 

21       1  1 

23       67  67 

Lektor ďalšieho vzdelávania      2 3  5 

20      2 2  4 

24       1  1 

Lektor umenia     1  1  2 

19     1  1  2 

Lesnícky technik    4   5  9 

5    4   5  9 

Lešenár    1      1 

14   1      1 

Liečebný pedagóg       1  1 

23       1  1 

Liehovarník    1     1 

3    1     1 

Likvidátor škodcov a buriny    3     3 

1    3     3 

Lodník  1 2 2     5 

16  1 2 2     5 

Logopéd       3  3 

20       1  1 

23       2  2 

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe     1     1 

6    1     1 

Majster odbornej výchovy    1   1  2 

20    1   1  2 

Majster v autoopravárenstve    2     2 

10    2     2 

Maliar   2      2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

14   2      2 

Manažér ľudských zdrojov      1 5  6 

20      1   1 

22       5  5 

Manažér technických služieb    1     1 

10    1     1 

Manažér v doprave a poštových službách       9  9 

16       9  9 

Manažér v energetike       3  3 

12       3  3 

Manažér v IT a telekomunikáciách       3  3 

17       3  3 

Manažér v lesníctve       4 1 5 

5       4 1 5 

Manažér v oblasti bezpečnosti       1 3  4 

21      1   1 

22       1  1 

24       2  2 

Manažér v oblasti financií       1  1 

22       1  1 

Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégie       5  5 

21       2  2 

22       3  3 

Manažér v oblasti kultúry       2  2 

19       2  2 

Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s 
verejnosťou    2  1 3  6 

15    2   2  4 

18      1   1 

22       1  1 

Manažér v oblasti práva        2  2 

22       2  2 

Manažér v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva       1  1 

24       1  1 

Manažér v oblasti veterinárnych činností       1  1 

1       1  1 

Manažér v oblasti výskumu a vývoja       1 1 2 

17        1 1 

20       1  1 

Manažér v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia       1  1 

21       1  1 

Manažér v osobných službách     1 2   3 

24     1 2   3 

Manažér v poľnohospodárstve        5  5 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

1       5  5 

Manažér v priemysle       14  14 

3       1  1 

4       2  2 

5       3  3 

6       2  2 

7       1  1 

8       1  1 

9       2  2 

10       1  1 

11       1  1 

Manažér v stavebníctve       2  2 

14       2  2 

Manažér v športových a rekreačných zariadeniach    1 1 3 1  6 

15    1 1 2 1  5 

20      1   1 

Manažér v ťažbe       3  3 

2       3  3 

Manažér v ubytovacích a stravovacích službách    8   2  10 

15    8   2  10 

Manažér v odpadovom hospodárstve         1  1 

13       1  1 

Manažér vnútornej správy a prevádzky      2 1  3 

18      1   1 

22      1 1  2 

Manažér vo finančníctve       4  4 

18       4  4 

Manažér vo vodnom hospodárstve a vodárenstve       2  2 

13       2  2 

Manažér vo výchove a vzdelávaní    2 1  1 1 5 

20    2 1  1 1 5 

Manekýn (modelka, promotér)    1     1 

15    1     1 

Manipulant, nosič 1 1 1      3 

15  1       1 

16   1      1 

19 1        1 

Masér    2     2 

23    1     1 

24    1     1 

Mäsiar, údenár  2 3      5 

3  2 3      5 

Mechanik bicyklov a športových potrieb    2      2 

24   2      2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Mechanik elektrických vedení   2 1     3 

12   2 1     3 

Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení    8     8 

11    4     4 

12    2     2 

16    1     1 

24    1     1 

Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení     1     1 

24    1     1 

Mechanik koľajových vozidiel   1      1 

16   1      1 

Mechanik leteckých motorov a zariadení    2     2 

10    1     1 

16    1     1 

Mechanik motorových vozidiel (automechanik)   5      5 

10   5      5 

Mechanik presných prístrojov    1 1     2 

11    1     1 

12   1      1 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení    5 3     8 

1   1      1 

2    1     1 

4   1      1 

5   1 1     2 

11    1     1 

14   1      1 

16   1      1 

Mechanik zariadení IT    1     1 

11    1     1 

Mechanik zdvíhacích zariadení     1     1 

11    1     1 

Meteorológ       1  1 

20       1  1 

Mlynár   1      1 

3   1      1 

Modelár textilu, odevov, obuvi   1 3     4 

4   1 3     4 

Moderátor       2  2 

19       2  2 

Módny návrhár    2  1   3 

4    2  1   3 

Montážny pracovník  1 6 2     9 

4  1 1      2 

5   1      1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

7   1      1 

10   2      2 

11   1 2     3 

Montér jednoduchých stavieb   1      1 

14   1      1 

Murár (obkladač)   4      4 

14   4      4 

Muzeológ       1  1 

19       1  1 

Nastavovač strojov    3     3 

7    1     1 

10    2     2 

Nástrojár   1      1 

10   1      1 

Notograf     1    1 

19     1    1 

Obchodný sprostredkovateľ    7  1   8 

4    1     1 

15    4     4 

18    1     1 

19      1   1 

22    1     1 

Obrábač kovov   2      2 

10   2      2 

Obuvník   3      3 

4   2      2 

24   1      1 

Očný optik    1     1 

23    1     1 

Odborník bezpečnosti a ochrany    1     1 

22    1     1 

Odborník na prácu s mládežou      2   2 

20      2   2 

Odborník verejného obstarávania       1  1 

22       1  1 

Odborný administratívny asistent    2     2 

22    2     2 

Odborný disponent prepravy, colný deklarant    2     2 

16    2     2 

Odborný odhadca    1     1 

18    1     1 

Odborný pracovník daňovej správy     1     1 

21    1     1 

Odborný pracovník služieb zamestnanosti    1  4 2  7 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

21    1  4 2  7 

Odborný pracovník sociálnych služieb    6  5   11 

21    6  4   10 

23      1   1 

Odborný pracovník udeľovania licencií, patentov, oprávnení      1  1 

21       1  1 

Odborný pracovník v oblasti financií   1 5  2 5  13 

18   1 5  2 5  13 

Odborný pracovník v oblasti personalistiky    2  1   3 

20      1   1 

22    2     2 

Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva    2  1 6  9 

18    2  1 6  9 

Odborný pracovník v oblasti štatistiky      1 1  2 

18       1  1 

22      1   1 

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva    5  1 1  7 

18    1     1 

21      1   1 

22    4   1  5 

Odborný pracovník v právnej oblasti    2  1 1  4 

21    2   1  3 

22      1   1 

Odborný pracovník verejnej správy    3  11 6  20 

21    3  11 6  20 

Operátor chemickej výroby   3 3     6 

7   3 3     6 

Operátor jadrovej elektrárne       2  2 

12       2  2 

Operátor kotla (kurič)    1     1 

12    1     1 

Operátor pojazdného zariadenia  3 2 1     6 

1  3       3 

5   2 1     3 

Operátor potravinárskej výroby   5 6     11 

3   5 6     11 

Operátor sklárskej, keramickej výroby   1 2 2     5 

9  1 2 2     5 

Operátor spracovania dreva   1 7     8 

5   1 7     8 

Operátor spracovania nerastov   2 1     3 

2   2 1     3 

Operátor spracovania papiera   1 1     2 

6   1 1     2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Operátor spracovania vlákien  1 5      6 

4  1 5      6 

Operátor stacionárneho zariadenia    2 1     3 

13   2      2 

14    1     1 

Operátor úpravy textilu a odevov   2      2 

4   2      2 

Operátor vleku, lanovky   1      1 

5   1      1 

Operátor výroby celulózy   2 2     4 

6   2 2     4 

Operátor výroby kožušín a kože   1      1 

4   1      1 

Operátor výroby obuvi   2 1     3 

4   2 1     3 

Operátor výroby stavebných materiálov    4 1     5 

9   4 1     5 

Operátor výroby textilu   3      3 

4   3      3 

Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni   1      1 

24   1      1 

Opravár, ladič hudobných nástrojov   1 1     2 

24   1 1     2 

Optometrista     1    1 

23     1    1 

Organizátor podujatí    1   1  2 

15    1     1 

19       1  1 

Organizátor pohrebov  1 1      2 

24  1 1      2 

Osvetľovač    1  1   2 

19    1  1   2 

Ošetrovateľ, tréner zvierat   1 2 3     6 

1  1 2 2     5 

21    1     1 

Ovocinár, vinohradník    2     2 

1    2     2 

Pedagogický asistent    1     1 

20    1     1 

Pedikér, manikér   3      3 

24   3      3 

Pekár   2      2 

3   2      2 

Pestovateľ poľných plodín  1 1 1     3 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

1  1 1 1     3 

Podlahár   1      1 

14   1      1 

Politológ       1  1 

20       1  1 

Poľovník   1      1 

5   1      1 

Pomocný pracovník 3  2      5 

13 3  1      4 

16   1      1 

Pomocný pracovník pri príprave jedla   2       2 

15  2       2 

Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve 2 5 1      8 

1 2 3 1      6 

5  2       2 

Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 7 8       15 

3 1        1 

4 2        2 

5  1       1 

6  2       2 

7  1       1 

8  1       1 

9 2 2       4 

10 1        1 

11 1        1 

12  1       1 

Pomocný pracovník v službách 4 2 1      7 

12 1        1 

13  1       1 

15 1 1       2 

24 2  1      3 

Pomocný pracovník v stavebníctve  2       2 

14  2       2 

Pomocný pracovník v ťažbe  4       4 

2  4       4 

Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom 
hospodárstve 1 2       3 

13 1 2       3 

Poriečny    1     1 

13    1     1 

Poštár   2      2 

16   2      2 

Potrubár   3      3 

12   1      1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

13   2      2 

Pôrodná asistentka      4   4 

23      4   4 

Pracovník kľúčovej služby   1      1 

24   1      1 

Pracovník na pestovanie lesa   2      2 

5   2      2 

Pracovník s mládežou    1     1 

20    1     1 

Pracovník SBS   2 7  2 1  12 

16    1     1 

24   2 6  2 1  11 

Pracovník ťažby dreva   3      3 

5   3      3 

Pracovník v oblasti cestovného ruchu    1  2   3 

15    1  2   3 

Pracovný potápač    1     1 

24    1     1 

Práč, žehliar 1 1 1      3 

24 1 1 1      3 

Právnik       14  14 

21       10  10 

22       4  4 

Predavač cez telefón (internet)    2      2 

15   2      2 

Predavač jedál    2      2 

15   2      2 

Predavač v obchode  1  4 4     9 

10    1     1 

15 1  3 2     6 

16    1     1 

24   1      1 

Predavač v stánku, na trhu, na ulici 2 2 1      5 

15 2 2 1      5 

Prekladateľ, tlmočník       2  2 

24       2  2 

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia    1 2 1    4 

15   1  1    2 

18    1     1 

24    1     1 

Priehradkový pracovník    4     4 

16    1     1 

18    3     3 

Príslušník ozbrojených síl   4 6   10  20 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

21   4 6   10  20 

Príslušník Policajného zboru    9   2  11 

21    9   2  11 

Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže    5   1  6 

21    5   1  6 

Producent       2  2 

19       2  2 

Produkčný       1   1 

19      1   1 

Programátor      3 1  4 

17      3 1  4 

Projektový manažér      1 3  4 

17      1   1 

21       1  1 

22       2  2 

Psychológ       3  3 

16       1  1 

20       2  2 

Puškár    1     1 

24    1     1 

Rádiologický technik      1   1 

23      1   1 

Recepčný    2 1    3 

15    1 1    2 

22    1     1 

Rekvizitár, kostymér    2     2 

19    2     2 

Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby  2 4 3     9 

4    1     1 

9    1     1 

19    1     1 

24  2 4      6 

Reštaurátor, konzervátor    3  1   4 

19    3  1   4 

Revízor v osobnej doprave     1     1 

16    1     1 

Rezbár  1 1      2 

24  1 1      2 

Režisér      1   1 

19      1   1 

Riadiaci letovej prevádzky     1 1    2 

16    1 1    2 

Rušňovodič   1 1     2 

2   1      1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

16    1     1 

Rybár    1 1     2 

1   1 1     2 

Sanitár   1      1 

23   1      1 

Servisný technik   1 6     7 

10   1 2     3 

12    4     4 

Sestra špecialistka     1 11 1  13 

21     1    1 

23      11 1  12 

Skladník    3     3 

10    1     1 

16    2     2 

Sklár     2 1     3 

9   2 1     3 

Sklenár   1      1 

14   1      1 

Skriptér (skript)    1     1 

19    1     1 

Sladovník a pivovarník   1      1 

3   1      1 

Sociológ       1  1 

20       1  1 

Someliér    1     1 

15    1     1 

Spevák     1 1 1  3 

19     1 1 1  3 

Spisovateľ (textár)    3  2 1  6 

19    3  2 1  6 

Spoločník (komorník)    1     1 

15    1     1 

Spracovateľ kože   3      3 

4   1      1 

24   2      2 

Spracovateľ ovocia a zeleniny    2 3      5 

3  2 3      5 

Správca IT systémov, databáz a sietí      3 1  4 

17      3   3 

21       1  1 

Správca objektov  1    4 1  6 

18      3   3 

19      1 1  2 

20  1       1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Sprievodca v cestovnom ruchu     3     3 

15    2     2 

19    1     1 

Stevard    4     4 

16    4     4 

Stolár   5 1     6 

5   4 1     5 

24   1      1 

Strechár, pokrývač   1      1 

14   1      1 

Strelmajster      1     1 

2    1     1 

Supervízor v administratíve      4   4 

22      4   4 

Šepkár    1     1 

19    1     1 

Šička  1 3      4 

4  1 3      4 

Špecialista bezpečnosti a ochrany    1  1   2 

22    1  1   2 

Špecialista celulózo-papierenskej výroby       5  5 

6       5  5 

Špecialista cestnej dopravy       6  6 

16       4  4 

21       2  2 

Špecialista ekológ        5 1 6 

5       1  1 

13       4 1 5 

Špecialista ekonóm        6  6 

21       4  4 

22       2  2 

Špecialista elektronickej výroby    1     1 

11    1     1 

Špecialista elektrotechnickej výroby    2  1 5  8 

11    2  1 5  8 

Špecialista energetik      1 14  15 

12      1 13  14 

21       1  1 

Špecialista finančného sektora    3 1  31  35 

18    3 1  31  35 

Špecialista fyzioterapeut       4 4  8 

23      4 4  8 

Špecialista geografického informačného systému       1  1 

14       1  1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby      1 8  9 

8      1 8  9 

Špecialista chemickej výroby    1   6  7 

4    1     1 

7       5  5 

21       1  1 

Špecialista jadrovej energetiky        4  4 

12       3  3 

21       1  1 

Špecialista knihovníctva        2  2 

19       2  2 

Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby     1  1  2 

4     1  1  2 

Špecialista kultúrneho dedičstva      1 10  11 

19      1 10  11 

Špecialista lesníctva (lesný inžinier)    1   5  6 

5    1   5  6 

Špecialista leteckej dopravy    1     1 

16    1     1 

Špecialista logistiky       1  1 

16       1  1 

Špecialista ľudských zdrojov      6 3  9 

20       2  2 

21       1  1 

22      6   6 

Špecialista matematik (štatistik)       3  3 

18       2  2 

22       1  1 

Špecialista na marketing, reklamu a styk s verejnosťou      1 2  3 

19      1   1 

21       2  2 

špecialista normalizácie, metrológie a certifikácie zhody      2  2 

21       2  2 

Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce      2 2  4 

10      1   1 

22      1 2  3 

Špecialista politiky zamestnanosti       1  1 

21       1  1 

Špecialista poľnohospodárstva      1 5  6 

1      1 5  6 

Špecialista polygrafickej výroby      1 3  4 

6      1 3  4 

Špecialista poštových, zasielateľských služieb       1  1 

16       1  1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Špecialista potravinárskej výroby       4  4 

3       4  4 

Špecialista predaja     3   1  4 

7       1  1 

10    1     1 

11    1     1 

17    1     1 

Špecialista religionistiky       1  1 

21       1  1 

Špecialista reštaurátor       1  1 

19       1  1 

Špecialista sklárskej výroby       4 1 5 

9       4 1 5 

Špecialista sociálneho poistenia      4 2  6 

21      4 2  6 

Špecialista sociálnej práce       1 1  2 

21      1   1 

23       1  1 

Špecialista stavebnej výroby    2   2  4 

14    2   2  4 

Špecialista stratégie a rozvoja      1 5  6 

15       1  1 

22      1 4  5 

Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby    2   8  10 

10    1   8  9 

12    1     1 

Špecialista súkromnej bezpečnosti       1  1 

24       1  1 

Špecialista štrukturálnych a investičných fondov       12  12 

21       12  12 

Špecialista telekomunikácií       7  7 

17       6  6 

21       1  1 

Špecialista textilnej, odevnej výroby     1 1 3  5 

4     1 1 3  5 

Špecialista účtovníctva       6  6 

21       2  2 

22       4  4 

Špecialista v oblasti spracovania dreva      1 9  10 

5      1 9  10 

Špecialista v oblasti utajovaných skutočností    1     1 

21    1     1 

Špecialista v oblasti vodárenstva      1 2  3 

13      1 2  3 



   
 

294 
 

Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Špecialista v oblasti výchovy a vzdelávania       1  1 

20       1  1 

Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy       1  1 

21       1  1 

Špecialista verejného obstarávania       2  2 

21       2  2 

Špecialista vodného hospodárstva       1  1 

13       1  1 

Špecialista vodnej dopravy       1  1 

16       1  1 

Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov   10  10 

9       10  10 

Špecialista výživy    1     1 

23    1     1 

Špecialista železničnej dopravy       1  1 

16       1  1 

Špeciálny pedagóg     1  3  4 

20     1  3  4 

Športovec 1        1 

20 1        1 

Športový tréner      3 1 2  6 

20     3 1 2  6 

Tanečník, choreograf     2 2 2  6 

19     2 2 2  6 

Technik astronóm    1     1 

20    1     1 

Technik bezpečnosti leteckej dopravy    1     1 

16    1     1 

Technik celulózo-papierenskej výrobe    2     2 

6    2     2 

Technik cestnej dopravy    7     7 

16    7     7 

Technik drevospracujúcej výroby    1     1 

5    1     1 

Technik elektroník     2 1  1  4 

11    2 1    3 

12       1  1 

Technik elektrotechnickej výroby    5  1 2  8 

11    4  1 2  7 

12    1     1 

Technik energetik    7 1 6 3  17 

12    7 1 6 3  17 

Technik fyzik    2     2 

20    2     2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Technik geológ    1      1 

20   1      1 

Technik hospodárskej správy a údržby    2     2 

22    2     2 

Technik hutníckej, zlievarenskej výroby    5 5 1   11 

8    5 5 1   11 

Technik chemickej výroby    2 4 1   7 

7    2 4 1   7 

Technik chemik    1     1 

20    1     1 

Technik IT    3 1    4 

17    3 1    4 

Technik kontroly kvality vôd   1 1     2 

13   1 1     2 

Technik lodnej dopravy    3     3 

16    3     3 

Technik logistiky a poštových služieb    1     1 

16    1     1 

Technik odpadového hospodárstva    2     2 

13    2     2 

Technik poľnohospodárstva    5   1  6 

1    5   1  6 

Technik potravinárskej výroby    2 1 1   4 

3    2 1 1   4 

Technik sklárskej, keramickej výroby    9     9 

9    9     9 

Technik stavebnej výroby   2 6     8 

12    1     1 

14   1 4     5 

22    1     1 

24   1      1 

Technik strojárskej výroby    8 2    10 

10    7 2    9 

12    1     1 

Technik súkromnej bezpečnosti    1     1 

24    1     1 

Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby    3 1    4 

4    3 1    4 

Technik umeleckej tvorby    1 2     3 

19   1 2     3 

Technik v jadrovej energetike    1  1   2 

12    1  1   2 

Technik v oblasti vodárenstva    6  1 1  8 

13    6  1 1  8 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

Technik vodného hospodárstva  1  3  1 1  6 

13  1  3  1 1  6 

Technik vysielacích a audiovizuálnych zariadení     1     1 

19    1     1 

Technik zdravotníckej protetiky    1     1 

23    1     1 

Technik železničnej dopravy    3     3 

16    3     3 

Tesár   1      1 

14   1      1 

Tlačiar    4     4 

6    4     4 

Učiteľ jazykov    1   1  2 

20    1   1  2 

Učiteľ strednej školy       3  3 

20       3  3 

Učiteľ vysokej školy      1 1 3 5 

20      1 1 3 5 

Učiteľ základnej školy     1  2  3 

20     1  2  3 

Umelecký knihár    1     1 

6    1     1 

Umelecký kovolejár a kovotepec    1     1 

8    1     1 

Upratovačka, chyžná 4        4 

20 1        1 

24 3        3 

Valcovač (lisovač) kovov   3 2     5 

8   3 2     5 

Včelár   1      1 

1   1      1 

Verejný zdravotník       1  1 

23       1  1 

Veterinárny lekár       3  3 

1       3  3 

Veterinárny technik   1 1   2  4 

1   1 1   2  4 

Vinár    1     1 

3    1     1 

Vodič 4  6      10 

13 1        1 

16 3  5      8 

24   1      1 

Vodič bezmotorových dopravných zariadení  1       1 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

1  1       1 

Vrcholový manažér organizácie       1  1 

22       1  1 

Vŕtač, ťažiar, studniar   2      2 

2   1      1 

14   1      1 

Všeobecný lekár        6  6 

23       6  6 

Vychovávateľ     2     2 

20    2     2 

Vysoký štátny predstaviteľ       1  1 

21       1  1 

Výtvarný umelec      3   3 

19      3   3 

Záhradník    3  1   4 

1    3  1   4 

Záchranár    1     1 

21    1     1 

Zámočník   3      3 

2   1      1 

10   2      2 

Zdravotnícky asistent    1     1 

23    1     1 

Zdravotnícky laborant    2     2 

23    2     2 

Zdravotnícky záchranár       2   2 

23      2   2 

Zlatník, klenotník   1      1 

24   1      1 

Zlievač, jadrár  1 3 1     5 

8  1 3 1     5 

Zubný asistent    1     1 

23    1     1 

Zubný lekár       4  4 

23       4  4 

Zušľachťovač kovov    3     3 

8    3     3 

Zvárač   4      4 

10   4      4 

Zvukár   1 1  2   4 

19   1 1  2   4 

Železničiar   3 2     5 

16   3 2     5 

Žeriavnik    2      2 
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Názov povolania/Sektorová rada 

Výška úrovne SKKR  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Spolu 
NŠZ 

14   2      2 

Žurnalista (novinár, redaktor)      2 7  9 

19      2 6  8 

21       1  1 

Celkový súčet 35 54 249 476 46 149 604 11 1624 
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 
8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 
-Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - 
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - 
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - 
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, 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 

 

Podrobnejšie výsledky analytického zhodnotenia a návrhy na prehodnotenie  

Za účelom bližšej analýzy bolo spolu označených žltou farbou 167 povolaní. Rozdielna kvalifikačná 

úroveň priradených NŠZ k jednému povolaniu v rámci jednej sektorovej rady sa týkala 100 povolaní, 

zbytok (67 povolaní) bol analyzovaný vzhľadom na rozdielnu kvalifikačnú úroveň priradených NŠZ 

k jednému povolaniu v rámci dvoch alebo viacerých sektorových rád. 

 

1. Rozdielna kvalifikačná úroveň priradených NŠZ k jednému povolaniu v rámci jednej sektorovej rady 

 

V rámci čiastkovej analýzy metodici Realizačného tímu SRI skúmali dve skutočnosti: 

a) kvalifikačná úroveň predstavovala rozpätie dvoch vedľajších kvalifikačných úrovní,  

b) kvalifikačná úroveň bola rozdielna v rámci škály 1 – 8. 

 

a) V súvislosti s povolaniami, do ktorých boli priradené NŠZ (iba v rámci jednej sektorovej rady) 

s kvalifikačnou úrovňou, ktorá predstavovala rozpätie dvoch vedľajších kvalifikačných úrovní, je 

možné konštatovať nasledujúce fakty: 

 

▪ spolu išlo o 46 povolaní, do ktorých boli priradené NŠZ s rozličnou výškou kvalifikačnej úrovne, 

▪ najpočetnejšie zastúpenie mali NŠZ, ktoré boli, v rámci jedného povolania v jednej sektorovej 

rade, v rozpätí kvalifikačnej úrovne  SKKR 3-4 (vid nasledujúcu tabuľku č. 35). 
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Tabuľka č. 35 Početnosti zastúpenia NŠZ (iba z jednej sektorovej rady) v rámci jednotlivých 
povolaní v súvislosti s rozpätiami kvalifikačných úrovní 

Počet NŠZ 

Kvalifikačné rozpätie NŠZ v rámci vybraného povolania v rámci jednej sektorovej rady 
(SKKR) 

SKKR 1 - 2 SKKR 2 - 3 SKKR 3 - 4 SKKR 4 - 5 SKKR 5 - 6 SKKR 6 - 7 SKKR 7 - 8 

1 7 23 3 1 9 2 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Výsledkom analýzy je odporúčanie pre nasledujúcich 19 povolaní53 (a k nim priradených konkrétnych 

NŠZ) v rámci jednej garantujúcej sektorovej rady, ktoré je potrebné zhodnotiť v súvislosti s výškou SKKR 

a dohodnúť sa na rovnakom zatriedení54 - v súvislosti s kvalifikačnou úrovňou. Išlo o nasledujúce 

povolania: 

1. Dekoratér (rytec), 

2. Formár, 

3. Kapitán plavidla, 

4. Manažér v lesníctve, 

5. Manažér v osobných službách, 

6. Mechanik elektrických zariadení, 

7. Operátor potravinárskej výroby, 

8. Operátor spracovania dreva, 

9. Operátor spracovania nerastov, 

10. Operátor spracovania vlákien, 

11. Programátor, 

12. Spracovateľ ovocia a zeleniny, 

13. Šička, 

14. Špecialista fyzioterapeut, 

15. Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby,  

16. Špecialista polygrafickej výroby, 

17. Špecialista sociálneho poistenia, 

18. Špecialista v oblasti spracovania dreva, 

19. Valcovač (lisovač) kovov. 

 

Taktiež sa odporúča prehodnotiť názov povolania „Organizátor pohrebov“ vzhľadom na priradené 

NŠZ: „Pracovník krematória“ a „Organizátor pohrebov“. 

                                                           
53 zo 46-tich povolaní 
54 Je to vzhľadom na skutočnosť, že činnosti, ktoré porovnávané NŠZ vykonávajú sú veľmi podobné náročnosťou 
a nie je dôvod, aby jeden NŠZ bol vyššie nahodnotený (v súvislosti s výškou kvalifikačnej úrovne) ako iný. Úlohou 
sa v nasledujúcich obdobiach budú zaoberať tajomníci a členovia dotknutých sektorových rád. 
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Ostatné NŠZ, priradené k jednému povolaniu, v rámci rozdielnych kvalifikačných úrovní (rozpätia SKKR) 

je možné ponechať v pôvodnom stave. Stanovenie rozdielnych kvalifikačných úrovní v tomto prípade 

korešponduje s potrebou odlíšenia náročnosti činností porovnávaných NŠZ, ktoré boli priradené 

k jednému povolaniu. V súvislosti s úpravou metodiky však bude potrebné túto skutočnosť 

zakomponovať do metodických nastavení. 

 

b) V nadväznosti na povolania, do ktorých boli priradené NŠZ (iba v rámci jednej sektorovej rady) 

s rozdielnou kvalifikačnou úrovňou (rôzne variácie škály 1 - 8), z analýzy vyplynulo, že išlo spolu o 54 

povolaní. Metodici uvážene jednotlivo posudzovali každý prípad priradenia a navrhli nasledujúce 

zmeny: 

1. V rámci povolania „Hutník“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci kvalifikačnej úrovne 1, ale najmä 

3 a 4 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

2. V rámci povolania „Manažér v ubytovacích a stravovacích službách“ je potrebné zvážiť, či NŠZ 

v rámci kvalifikačnej úrovne 4 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu 

kvalifikačnú úroveň. 

3. V rámci povolania „Manažér vo výchove a vzdelávaní“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 4, 5 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu 

kvalifikačnú úroveň. 

4. V rámci povolania „Pestovateľ poľných plodín“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci kvalifikačnej 

úrovne 2, 3 a 4 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

5. V rámci povolania „Predavač v stánku, na trhu, na ulici je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 1 a 2, resp. aj 3 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu 

kvalifikačnú úroveň. 

6. V rámci povolania „Technik hutníckej, zlievarenskej výroby“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 4, resp. najmä 5 a 6 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť 

rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

7. V rámci povolania „Technik potravinárskej výroby“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 4, 5 a 6 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu 

kvalifikačnú úroveň. 

8. V rámci povolania „Učiteľ základnej školy“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci kvalifikačnej 

úrovne 5 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

 

Ostatné NŠZ, priradené k jednému povolaniu, v rámci variácie kvalifikačných úrovní je možné ponechať 

v pôvodnom stave. Určenie rozdielnych kvalifikačných úrovní korešponduje s potrebou odlíšenia 

náročnosti jednotlivých činností v rámci porovnávaných NŠZ, priradených k jednému povolaniu. 
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2. Rozdielna kvalifikačná úroveň priradených NŠZ k jednému povolaniu v rámci dvoch alebo viacerých 

sektorových rád 

 

Aj pri tejto čiastkovej analýze bolo zhodnotené, či: 

a. Kvalifikačná úroveň predstavovala rozpätie dvoch vedľajších kvalifikačných úrovní, 

b. Kvalifikačná úroveň bola rozdielna v rámci škály 1 – 8. 

 

a) V súvislosti s povolaniami, do ktorých boli priradené NŠZ (v rámci dvoch alebo viacerých 

sektorových rád) s kvalifikačnou úrovňou, ktorá predstavovala rozpätie dvoch vedľajších 

kvalifikačných úrovní, je možné konštatovať nasledujúce fakty: 

▪ spolu išlo o 32 povolaní, do ktorých boli priradené NŠZ s rozličnou výškou kvalifikačnej úrovne, 

▪ najpočetnejšie zastúpenie mali NŠZ, ktoré boli, v rámci jedného povolania v jednej sektorovej 

rade, v rozpätí kvalifikačnej úrovne  SKKR 6-7 (vid nasledujúcu tabuľku č. 36). 

 

Pri analýze bolo potrebné zohľadňovať aj skutočnosť, že NŠZ priradené pod konkrétne povolanie boli 

garantované rozdielnymi sektorovými radami. 

 
Tabuľka č. 36 Početnosti zastúpenia NŠZ (z dvoch alebo viacerých garantujúcich sektorových rád) 
v rámci jednotlivých povolaní v súvislosti s rozpätiami kvalifikačných úrovní 

Počet NŠZ 

Kvalifikačné rozpätie NŠZ v rámci vybraného povolania v rámci jednej sektorovej rady 
(SKKR) 

SKKR 1 - 2 SKKR 2 - 3 SKKR 3 - 4 SKKR 4 - 5 SKKR 5 - 6 SKKR 6 - 7 SKKR 7 - 8 

1 2 11 2 0 14 3 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Výsledkom analýzy je odporúčanie pre nasledujúcich 15 povolaní55 (a k nim priradených konkrétnych 

NŠZ) v rámci rozdielnych garantujúcich sektorových rád, aby boli zodpovedajúce NŠZ porovnané 

vzhľadom na výšku SKKR a rozhodlo sa, do ktorej kvalifikačnej úrovne budú rovnako zatriedené56. Išlo 

o nasledujúce povolania: 

1. Cukrár, 

2. Elektromechanik, 

3. Kvalitár a kontrolór výrobkov, 

4. Manažér v oblasti bezpečnosti, 

                                                           
55 z 32-och povolaní 
56 je to vzhľadom na skutočnosť, že činnosti, ktoré porovnávané NŠZ vykonávajú sú veľmi podobné náročnosťou 
a nie je dôvod, aby jeden NŠZ bol vyššie nahodnotený (v súvislosti s výškou kvalifikačnej úrovne) ako iný 
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5. Manažér v oblasti výskumu a vývoja, 

6. Manažér vnútornej správy a prevádzky, 

7. Mechanik priemyselných strojov a zariadení, 

8. Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe, 

9. Projektový manažér, 

10. Rušňovodič, 

11. Stolár, 

12. Špecialista energetik, 

13. Špecialista ľudských zdrojov, 

14. Špecialista sociálnej práce, 

15. Technik stavebnej výroby. 

Odporúča sa, aby bol NŠZ „Aktuár – odborný pracovník“ preradený z povolania „Odborný pracovník 

v oblasti štatistiky“ do povolania „Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva. Taktiež sa odporúča 

zvážiť zatriedenie NŠZ „Operátor výrobne obaľovaných zmesí“ do povolania „Operátor stacionárneho 

zariadenia“. Navrhuje sa zvážiť zatriedenie NŠZ „Strategický nákupca“ z povolania „Špecialista 

stratégie a rozvoja“ do povolania „Obchodný sprostredkovateľ“. Je žiadúce posúdiť zatriedenie NŠZ 

„Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve“ do povolania „Technik strojárskej výroby“. Vhodnejšie 

bude vytvoriť nové povolanie „Technik v plynárenstve“. 

b) V nadväznosti na povolania, do ktorých boli priradené NŠZ (v rámci dvoch alebo viacerých 

sektorových rád) s rozdielnou kvalifikačnou úrovňou (rôzne variácie škály 1 - 8), z analýzy vyplynulo, že 

išlo spolu o 35 povolaní. Metodici uvážene jednotlivo posudzovali každý prípad priradenia a navrhli 

tieto zmeny: 

1. V rámci povolania „Dispečer výroby a prenosu energie“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 4, 5 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu 

kvalifikačnú úroveň. 

2. V rámci povolania „Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou“ je potrebné 

zvážiť, či NŠZ v rámci kvalifikačnej úrovne 4, 6 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť 

rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

3. V rámci povolania „Manažér v športových a rekreačných zariadeniach“ je potrebné zvážiť, či 

NŠZ v rámci kvalifikačnej úrovne 4, 5, 6 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť 

rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

4. V rámci povolania „Manipulant, nosič“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci kvalifikačnej úrovne 

1, 2 a 3 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 
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5. V rámci povolania „Odborný pracovník sociálnych služieb“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 4 a 6 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu kvalifikačnú 

úroveň. 

6. V rámci NŠZ „Kuriér“ zvážiť vhodnosť priradenia k povolaniu „Pomocný pracovník“. Navrhuje 

sa preradiť ho k povolaniu „Poštár“. Následne zvážiť premenovať povolania „Pomocný 

pracovník“ na „Pomocný pracovník čistenia a odpadov“ – vzhľadom na zhluk priradených 

zamestnaní a zároveň konkretizáciu názvu povolania. 

7. V rámci povolania „Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve“ je potrebné zvážiť, či 

NŠZ v rámci kvalifikačnej úrovne 1 a 2, resp. 3 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť 

rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 

8. V rámci povolania „Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci 

kvalifikačnej úrovne 2, 3 a 4 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu 

kvalifikačnú úroveň. 

9. V rámci povolania „Sestra špecialistka“ je potrebné zvážiť, či NŠZ v rámci kvalifikačnej úrovne 

6 a 7 sú natoľko odlišné, že im je potrebné stanoviť rozdielnu kvalifikačnú úroveň. 
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5. 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 

Systematickú aktualizáciu NŠZ na základe hodnoverných informácií o potrebách zamestnávateľov 

možno efektívne realizovať len prostredníctvom optimálne fungujúceho informačného systému, 

ktorého systémové nástroje (klasifikácie, číselníky a databázy) vytvárajú vhodné prostredie na 

sústavné monitorovanie vývoja v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva. V rámci procesu 

budovania efektívne fungujúceho informačného systému boli za predchádzajúce obdobia spracované 

a realizované tieto činnosti: 

▪ analýza východiskového a súčasného stavu, 

▪ návrh riešenia nového informačného systému, 

▪ vytvorenie pracovného prostredia pre vývoj, testovanie a produkciu,  

▪ analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:  

o modulu registrácia používateľov, 

o modulu výkazníctvo – expert,  

▪ tvorba a úpravy dátového modelu pre pripravované moduly, 

▪ aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI. 

V sledovanom období do Priebežnej správy č. 2 boli v oblasti IS NSP/SRI realizované nasledovné 

činnosti:  

▪ aktualizácia verejnej časti portálu IS NSP/SRI, 

▪ implementácia častí správa používateľov, správa výkazov a správa sektorových rád, 
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▪ analýza a návrh riešenia častí správa sektorových rád, export, import a nahrávanie 

strategických dokumentov, 

▪ analýza a návrh riešenia niektorých častí pre moduly kompetenčný model a tvorba a revízia 

NŠZ, 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu. 

 

V rámci manažmentu klasifikácií, číselníkov a databáz, ako druhej dimenzie tejto aktivity, bola na účely 

Úvodnej správy a Priebežnej správy č. 1 zrealizovaná komplexná analýza klasifikácií, číselníkov 

a databáz, ktoré sú v súčasnosti využívané v rámci IS NSP/SRI, resp. tie, ktoré by bolo vhodné 

implementovať. Na podklade tejto analýzy boli vyselektované dve medzinárodné klasifikácie na 

doplnenie do IS NSP/SRI, a to Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA a Európska 

klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO. K uvedeným klasifikáciám bol 

spracovaný aj postup implementácie.   

Na účely Priebežnej správy č. 2 sa v rámci manažmentu klasifikácií, číselníkov a databáz preložil a 

spracoval podklad pre medzinárodnú pracovnú skupinu expertov revízie klasifikácie NACE Rev.2, v 

rámci ktorého možno sektorovo identifikovať nové, resp. modifikované ekonomické činnosti, inovácie, 

ktoré by sa mali premietnuť do štruktúry NŠZ, resp. minimálne do požadovaných kompetencií, 

vedomostí a zručností. Taktiež bola spracovaná komplexná metodika aktualizácie SK ISCO-08, podľa 

ktorej budú prebiehať jednotlivé procesy s cieľom vydania aktualizovanej verzie SK ISCO-08 

s účinnosťou od 1.1.2021. 

 

5.1 Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI 

V tejto kapitole sú popísané zmeny vo verejnej časti portálu, ktoré boli vykonané počas tretieho 

zmluvného obdobia. Jednotlivé  zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na jednotlivých úlohách 

projektu a aktualizáciách údajov. Jednotlivé zmeny vykonané počas tohto obdobia sú popísané 

v nasledujúcich podkapitolách. 
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5.1.1 Sekcia SRI Novinky 

V sekcii SRI Novinky boli doplnené články s informáciami o začatí Národného projektu SRI, prvých 

rokovaniach sektorových rád, o novom logu projektu a vydaní informačného letáku o projekte. Zoznam 

pridaných článkov: 

▪ Sektorové rady sú po štyroch rokoch späť, 

▪ Rokovanie Aliancie sektorových rád a Riadiaceho výboru Sektorovo riadených inovácií, 

▪ Sektor textilu, odevov a obuvi žiada o zmenu prístupu ku svojmu sektoru zo strany štátu, 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

▪ Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

▪ Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku, 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch hľadá expertov na 

odvetvie obchodu, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

▪ Logo projektu uzrelo svetlo sveta, 

▪ Informačný leták o SRI. 

Ďalšie články budú pribúdať pravidelne podľa udalostí počas priebehu projektu. Jednotlivé články sú 

zobrazené v Prílohe č. 26 ako kompletný text článku aj s obrázkami. 

Bolo upravené menu na prístup k sekcii SRI Novinky, pôvodný názov bol nahradený novým SRI Novinky. 
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Obrázok č. 31 Zmeny v menu SRI Novinky 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Zároveň bola urobená rovnaká zmena v názve sekcie. 

Obrázok č. 32 Nový názov sekcie novinky 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

5.1.2 Sekcia Pätička 

V pätičke stránky bol prepísaný text „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z európskeho 

sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ na „Tento projekt 

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje“. 
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Obrázok č. 33 Zmeny v sekcii Pätička 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

5.1.3 Sekcia Domovská stránka 

Na domovskej stránke bolo vymenené logo projektu NSP za nové logo SRI. 

Obrázok č. 34 Zmena loga na domovskej stránke 

 
 Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Zároveň bol upravený názov sekcie domovská stránka z pôvodného názvu „Národná sústava povolaní“ 

na „ Sektorovo riadené inovácie v Národnej sústave povolaní“. 
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Obrázok č. 35 Zmena názvu sekcie domovská stránka 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

5.1.4 Sekcia domovskej stránky Sektorové rady 

Do časti Sektorové rady boli zapracované nasledujúce zmeny týkajúce sa projektu SRI.  

Obrázok č. 36 Menu Sektorové rady 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

5.1.4.1 Domovská stránka pre sektorové rady 

Na stránke výberu sektorovej rady boli premenované názvy sektorových rád podľa nového znenia.  
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Obrázok č. 37 Náhľad na pôvodné zobrazenie sektorových rád 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Jednotlivé názvy pre sektorové rady boli premenované podľa nasledujúceho zoznamu: 

▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

▪ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo, 

▪ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

▪ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

▪ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

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

▪ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku, 

▪ Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu, 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

▪ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

▪ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, 

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo, 

▪ Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport, 

▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu, 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, 

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

V spodnej časti stránky výberu sektorovej rady bol zmenený odkaz na starý neaktuálny článok na nový 

odkaz na stránku SRI Novinky ako prístup k informáciám o prvých rokovaniach sektorových rád.  
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Obrázok č. 38 Pôvodný odkaz na článok na stránke sektorovej rady 

 
 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Text odkazu bol zmenený na „Prečítajte si novinky z prvých rokovaní sektorových rád.“ a text na tlačidle 

bol zmenený na SRI novinky s odkazom na https://www.sustavapovolani.sk/novinky.  

Obrázok č. 39 Nový odkaz na článok na stránke sektorovej rady 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

5.1.5 Sekcia - stránky jednotlivých sektorových rád 

Zároveň boli premenované názvy sektorových rád podľa tohto zoznamu na jednotlivých stránkach 

sektorových rád. Tieto zmeny sa prejavili aj na pomocnej navigačnej ceste.  

Obrázok č. 40 Pôvodné zobrazenie názvov na stránke sektorovej rady 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

https://www.sustavapovolani.sk/novinky
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Obrázok č. 41 Nové zobrazenie názvov na stránke sektorovej rady 

 
 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Na informačnej stránke sektorovej rady boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia jednotlivých úloh 

v danej sektorovej rade. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných stránkach 

sektorových rád v aktuálnom období. V ďalších obdobiach po ukončení úloh a rokovaniach ďalších 

sektorových rád budú postupne dopĺňané nové informácie na portál IS NSP/SRI.  

Tabuľka č. 37 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 

P.Č. Sektorová rada 
SRI 

Novinky 
článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačná 

stránka 

pozvánka 
prezent

ácia 
záver 

zoznam 
členov 

O 
sektore 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov         1 1 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu   1 1 1 1 1 

3 pre potravinárstvo         1 1 

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 1 1 1 1 1 

5 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 1 1 1 1 1 1 

6 pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 1 1 1 1 1 1 

7 pre chémiu a farmáciu   1 1 1 1 1 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo   1 1 1 1 1 

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 
materiály 

  1 1 1 1 1 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo 1 1 1 1 1 1 

11 pre elektrotechniku 1 1 1 1 1 1 

12 pre energetiku, plyn, elektrinu           1 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie 1 1 1 1 1 1 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu         1 1 

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch 

1 1 1 1 1 1 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby 1 1 1 1 1 1 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie         1 1 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo         1 1 

19 pre kultúru a vydavateľstvo 1 1 1 1 1 1 

20 pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport           1 

21 pre verejné služby a správu         1 1 

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment 1 1 1 1 1 1 

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby         1 1 

24 pre remeslá a osobné služby         1 1 

98 Riadiaci výbor SRI 1 1 1 1 1 1 

99 Aliancia sektorových rád 1 1 1 1 1 1 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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5.1.5.1 O sektore 

V časti O sektore boli za každú sektorovú radu vytvorené a doplnené sociálno-ekonomické informácie, 

ktoré sú uvedené v Prílohe č. 28. Ako príklad sú uvedené informácie za Sektorovú radu pre dopravu, 

logistiku, poštové služby: 

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 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. Takmer 40 % zamestnancov v sektore doprava, 

logistika, poštové služby nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy 

a náuky I. 

Graf č. 66 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora doprava, 
logistika, poštové služby za roky 2009 a 2018 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore doprava, logistika, poštové služby patril v roku 2018 do 

vekovej skupiny 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel 
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zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej 

skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej 

skupiny 45 až 49 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10,9 % z celkového počtu zamestnancov v 

sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 4,2 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor 

sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím 

zamestnancov. 

Graf č. 67 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za rok 
2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania 

 

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v 

roku 2018 dosahoval takmer 25 tisíc osôb. U žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejším stupňom 

vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 

2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 14 % osôb. 
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Obrázok č. 42 Priemerná mzda a medián v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za rok 
2018 

 

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 070 EUR a medián mesačnej 

hrubej mzdy bol 911 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

316 
 

Obrázok č. 43 Zamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v členení podľa  
celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 
2018 

 

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Sektor doprava, logistika a poštové služby tvorí 6,75 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v 

národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska  

predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 73 %. Z 

regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trnavskom kraji, a to na 

úrovni 8,14 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v 

Trenčianskom kraji, a to len 4,13 %. 

5.1.5.2 Zoznam členov sektorovej rady 

Pre jednotlivé sektorové rady, ktoré majú navrhnutých členov predsedom a nominácie 

odkomunikované a odsúhlasené s jednotlivými expertami, boli tieto zoznamy publikované vo verejnej 

časti portálu v sekcii Sektorové rady, záložka Zoznam členov sektorovej rady.  
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Obrázok č. 44 Náhľad na zobrazenie členov sektorovej rady 

  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Aktuálne informácie k zoznamom členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Zmeny 

a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých v priebežných 

správach. Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu a Sektorová rada pre vedu, výskum, 

vzdelávanie, výchovu,  šport ešte nemajú sfinalizované nominácie členov sektorovej rady. Z tohto 

dôvodu budú zoznamy pre tieto dve sektorové rady na portáli IS NSP/SRI aktualizované neskôr. 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby nemá tiež sfinalizované nominácie všetkých členov, 

zoznam členov bol publikovaný v aktuálnom stave a bude aktualizovaný podľa potvrdených nominácií. 

Celkovo bolo zverejnených 570 pozícií v zoznamoch členov sektorových rád, ktoré sú obsadené 493 

fyzickými osobami.  

5.1.5.3 Dokumenty na stiahnutie 

Pre sektorové rady, ktoré mali prvé rokovanie, boli aktualizované dokumenty v záložke Dokumenty na 

stiahnutie: 

▪ štatút sektorovej rady – pre projekt SRI, 

▪ pozvánka na 1. rokovanie sektorovej rady, 

▪ prezentácia z 1. rokovania sektorovej rady pre daný sektor, 

▪ závery z 1. rokovania sektorovej rady. 

Dokumenty sú vo formáte PDF a sú dostupné na nahliadnutie alebo stiahnutie z portálu  

www.sustavapovolani.sk v časti Informácie o sektorovej rade. Zároveň sú publikované v priebežných 

http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/
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správach za jednotlivé sektorové rady. Jednotlivé dokumenty sa zverejňujú na základe realizovaných 

prvých rokovaní daných sektorových rád. Prehľad už zverejnených dokumentov je zobrazený v tabuľke 

č. 37 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady.  

5.2 Implementované časti IS NSP/SRI do produkčného prostredia 

V tejto kapitole budú 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 bude 

priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.  

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

Za sledované obdobie bolo v IS NSP/SRI vytvorených 410 používateľských účtov, z toho 298 

zaregistrovaných používateľov a 112 používateľom bol zaslaný registračný mail, ale zatiaľ neurobili 

registráciu do systému.   

V mesiaci jún bol počet zobrazení privátnej časti IS NSP/SRI 20 331, počet zobrazení verejnej časti IS 

NSP/SRI bol 10 818. V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI 

pre privátnu a verejnú časť. 

Tabuľka č. 38 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za mesiac jún 2019 

Poradie Stránka 
Počet zobrazení 

stránky 
% zobrazenia 

stránky 

1. /portal/user/management/ 2 536 12,47 % 

2. /login 1 741 8,56 % 

3. /user-profile/edit 1 273 6,26 % 

4. /private 1 171 5,76 % 

5. /portal/user/management/?page=2 749 3,68 % 

6. /portal/european-cv/ 718 3,53 % 

7. /portal/worklog/ 661 3,25 % 

8. /user-profile/preview 600 2,95 % 

9. /user-profile/confirm-registration-details 477 2,35 % 

10. /portal/user/management/?page=3 390 1,92 % 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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Tabuľka č. 39 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za mesiac jún 2019 

Poradie Stránka 
Zobrazenia 
stránky 

% Zobrazenia 
stránky 

1. /vz_domov 1 423 13,15 % 

2. /register_zamestnani 1 069 9,88 % 

3. /sektorove_rady 867 8,01 % 

4. /register_kompetencii 204 1,89 % 

5. /o_portali 158 1,46 % 

6. /kontakt 128 1,18 % 

7. /aliancia_sr 121 1,12 % 

8. /sektorova_rada-20 104 0,96 % 

9. /novinky 90 0,83 % 

10. /sektorova_rada-26 87 0,80 % 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

5.2.2 Modul výkazníctvo – tajomník 

Časti správa používateľov, správa výkazov a správa sektorovej rady boli po zapracovaní pripomienok 

a optimalizácii funkčnosti a jednoduchosti zo spätnej väzby z testovania, v plnom rozsahu nasadené do 

produkčného prostredia. Detailný popis, postupy a grafické zobrazenie pre modul výkazníctvo -

tajomník a časť správa sektorovej rady je zobrazený v používateľskom manuáli pre tajomníka - 

výkazníctvo. Nástroje a služby týchto modulov a častí poskytované pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI 

sú dostupné len pre používateľov s rolou tajomník, pracovník ekonomického oddelenia a 

administrátor.  

Po nasadení do produkčného prostredia bola zaznamenaná spätná väzba od tajomníkov pri používaní 

časti správa používateľov. Po vyhodnotení spätnej väzby bola pripravená úprava a pre časť správa 

používateľov bude v budúcom období dopracovaný filter a dostupnosť aj ostatných používateľov pre 

tajomníkov z pohľadu používateľov pracujúcich pre viac sektorových rád. V súčasnosti je táto zmena 

na testovacom prostredí a po otestovaní bude nasadená do produkcie. 
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5.2.3 Manuál k časti výkazníctvo – tajomník 

Po ukončení vývoja a nasadení modulu výkazníctvo - tajomník bol pripravený pre tajomníkov 

sektorových rád používateľský manuál popisujúci jednotlivé kroky a postupy výkazníctva. Manuál je 

súčasťou tejto správy ako Príloha č. 27. Tajomníkom je manuál dostupný na internom portáli 

spoločnosti. 

5.3 Analýza a návrh riešenia modulu správa sektorových rád 

Cieľom modulu správa sektorových rád je optimalizovať, spresniť, inovovať, rozšíriť funkcionalitu 

a vytvoriť možnosti lepšieho využitia IS NSP/SRI na správu, ktorá bude slúžiť tajomníkom sektorových 

rád a projektovým manažérom na: 

▪ správu činností dostupných pre používateľov pre jednotlivé sektorové rady, 

▪ prístup k zoznamu členov sektorovej rady a pracovných skupín pre sektorovú radu, 

▪ prístup k informácii o aktivite (vykázaných hodinách) používateľov pre danú sektorovú radu, 

▪ prístup k informáciám o členoch sektorovej rady s iným zodpovedným tajomníkom. 

 

5.3.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

▪ participujúci experti na projekte: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej 

úspory pri procese vykazovania pracovných výkonov obmedzením zobrazovaných činností, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory 

pri správe, kontrole, pripomienkovaní a schvaľovaní pracovných výkazov riadením dostupných 

činností,  

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

správe, kontrole, pripomienkovaní a schvaľovaní pracovných výkazov obmedzením rozsahu 

činností na jednotlivé fázy projektu. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  
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5.3.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup ani možnosť sa do privátnej zóny systému zaregistrovať. 

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 dostupnú pasívnu funkcionalitu pri vytváraní, úprave a pripomienkovaní 

pracovného výkazu obmedzením rozsahu zobrazovaných činností na základe rozhodnutia tajomníka 

pri nastavení činností na dané obdobie a danú sektorovú radu. 

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 

Tajomník sektorovej rady 

Zabezpečuje správu, manažment a prideľovanie dostupných činností pre danú sektorovú radu do 

pracovných záznamov používateľov v jeho pôsobnosti.  

Administrátor 

Administrátor môže v prípade potreby zastupovať tajomníka v čase jeho nedostupnosti. Vykonáva 

administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 
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Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne zabezpečuje 

riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje druhú úroveň kontroly pracovných 

výkazov pre všetkých expertov.  

5.3.3 Správa sektorovej rady 

Modul správa sektorovej rady je určený na prideľovanie a manažment činností za jednotlivé sektorové 

rady, zobrazovanie informácií o členoch sektorových rád, členoch pracovných skupín jednotlivých 

sektorové rady. Zároveň je modul prepojený s modulom správa používateľov, cez ktorý bude mať 

tajomník prístup k zobrazeniu informácií o jednotlivých používateľoch IS NSP/SRI. Modul bude mať 

nasledovné funkcionality: 

▪ prideľovanie a manažment činností pre sektorovú radu, 

▪ zobrazenie prehľadu o sektorovej rade, 

▪ zobrazenie zoznamu členov sektorovej rady, 

▪ zobrazenie prehľadu informácií o používateľovi, 

▪ zobrazenie profilu používateľa. 

Na stránke správa používateľov bude mať tajomník dostupný zoznam jemu pridelených sektorových 

rád. V zozname budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ kód (číslo) sektorovej rady, 

▪ názov sektorovej rady, 

▪ počet členov sektorovej rady (aj s členmi pracovných skupín pre danú sektorovú radu), 

▪ vykázané hodiny za danú sektorovú radu (len hodiny z pracovných výkazov v stave schválený 

a schválený podpísaný), 

▪ akcie Zobraziť a Upraviť. 
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Obrázok č. 45 Návrh základnej stránky Správa sektorovej rady 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na Zobraziť bude mať tajomník prístup k zobrazeniu informácií o sektorovej rade. Jednotlivé 

zobrazované informácie budú rovnaké ako v zozname na domovskej stránke správy sektorovej rady 

a budú zobrazené aktivované činnosti pre danú sektorovú radu. Na tejto stránke bude dostupné 

tlačidlo Zoznam členov.  

Obrázok č. 46 Návrh zobrazenia informácií o sektorovej rade 
 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na Upraviť bude tajomník presmerovaný na stránku výberu činností pre danú sektorovú 

radu. Na stránke budú zobrazené jednotlivé činnosti a každá činnosť bude mať checkbox, pomocou 

ktorého tajomník označí činnosti na aktiváciu. Po výbere činností tajomník bude musieť výber uložiť 

kliknutím na tlačidlo Uložiť.  



   
 

324 
 

Obrázok č. 47 Návrh výberu činností pre sektorovú radu 

  

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na Uložiť, systém tajomníka presmeruje na domovskú stránku Správy sektorových rád.  

Na stránke informácií o sektorovej rade po kliknutí na tlačidlo Zoznam členov bude tajomník 

presmerovaný na stránku Zoznam členov. Na tejto stránke bude zobrazený zoznam členov 

s priradenou sektorovou radou alebo s priradenou pracovnou skupinou pre danú sektorovú radu. 

Zoradenie členov bude podľa čísla id IS NSP/SRI používateľa. Zoznam bude zobrazovať nasledujúce 

informácie: 

▪ ID IS NSP/SRI používateľa, 

▪ meno a priezvisko používateľa, 

▪ používateľské meno (e-mail), 

▪ vykázané hodiny (daného používateľa len z pracovných výkazov v stave schválený a schválený 

podpísaný), 

▪ akcie Zobraziť. 
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Obrázok č. 48 Návrh Zoznamu členov sektorovej rady 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na Zobraziť sa tajomníkovi zobrazí informačná stránka o používateľovi a má možnosť si 

zobraziť aj profil používateľa (dostupné údaje iba pre tajomníka). Tieto funkcionality boli popísané v 

návrhu v Priebežnej správe č. 1 a v Prílohe č. 27 Manuál pre tajomníka – výkazníctvo.  

5.4 Analýza a návrh riešenia modulu export a import IS NSP/SRI/ program na 

personalistiku 

Cieľom časti export a import je optimalizovať a spresniť funkcionalitu a vytvoriť možnosti lepšieho 

využitia IS NSP/SRI na správu a manažment, ktorá bude slúžiť pracovníkom ekonomického úseku, 

administrátorom a projektovým manažérom na: 

▪ manažment používateľov, 

▪ prenos údajov medzi softvérom na personalistiku a IS NSP/SRI, 

▪ manažment výkazov, 

▪ manažment ďalších údajov potrebných na správnu funkcionalitu procesov a úloh spojených 

s prevádzkou a vyplácaním mzdy za vykonané činnosti, 

▪ prenos aktualizovaných informácii medzi IS NSP/SRI a softvérom na personalistiku. 

5.4.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 
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▪ participujúci experti na projekte: zjednodušenie zadávania osobných údajov s cieľom časovej 

úspory pri procese registrácie, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri registrácii 

používateľov a pri vykazovaní pracovných záznamov a schvaľovaní pracovných výkazov 

a správe používateľov, 

▪ pracovníci ekonomického oddelenia: zabezpečenie procesov na zjednodušenie 

a sprehľadnenie procesu registrácie používateľov, vykazovania a schvaľovania pracovných 

výkazov, spätného dopĺňania potrebných údajov na správnu funkcionalitu procesov a úloh 

spojených s prevádzkou a vyplácaním mzdy za vykonané činnosti, 

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

správe, kontrole, registrácii používateľov a pri vykazovaní pracovných záznamov a schvaľovaní 

pracovných výkazov a správe používateľov a nastavenie procesov a pravidiel na celý proces 

vykazovania a správy používateľov. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

5.4.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup ani možnosť sa do privátnej zóny systému zaregistrovať. 

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, ak spolupracoval na niektorom z predchádzajúcich projektov, bude mať pri 

registrácii do IS NSP/SRI dostupné predvyplnené dostupné údaje. 

Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 
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Tajomník sektorovej rady 

Tajomník bude mať predpripravených (na importovaných) používateľov s predvyplnenými údajmi na 

registráciu do IS NSP/SRI. Modul bude zabezpečovať elektronický presun výkazov pre ekonomické 

oddelenie. Bude obsahovať ďalšie údaje na správu, manažment, kontrolu, úpravu, pripomienkovanie 

a schvaľovanie pracovných výkazov používateľov v jeho pôsobnosti.  

Pracovník ekonomického oddelenia 

Vďaka tomuto modulu má pracovník ekonomického oddelenia možnosť exportovať údaje používateľov 

IS NSP/SRI na overenie, importovať aktualizované údaje používateľom do softvéru pre personalistiku, 

importovať spätne ďalšie údaje potrebné na prevádzku IS NSP/SRI, importovať mesačné výkazy 

elektronicky a následne pomocou softvéru na personalistiku spracúvať pripravené dáta za účelom 

vyplatenia miezd.  

Administrátor 

Administrátor vykonáva jednotlivé jednorazové exporty a importy v spolupráci s pracovníkom 

ekonomického oddelenia. Vykonáva administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 

Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne zabezpečuje 

riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje manažment a logistiku prác a úloh 

na export a import v celom procese.  

5.4.3 Export a import  

V tejto časti budú popísané formy exportov a importov údajov z a do IS NSP/SRI a z a do softvéru na 

personalistiku na potreby prevádzky projektu, zabezpečenie údajov na vytváranie dohôd, pracovné 

výkazy a aktualizáciu údajov v IS NSP/SRI. Jednotlivé kroky procesu exportu a importu osobných údajov 

a výkazov sú zobrazené v nasledujúcich procesných diagramoch. 
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Schéma č. 6 Procesný diagram exportov a importov osobných údajov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Proces exportov a importov osobných údajov sa začína vytvorením zoznamu členov jednotlivých 

sektorových rád, následne na základe zoznamu je vytvorený export zo softvéru na personalistiku, pri 

ktorom sa zistí, údaje ktorých používateľov sú k dispozícii. Následne sa údaje vložia do prevodníka na 

úpravu a na import do IS NSP/SRI a administrátor importuje údaje do IS NSP/SRI pre používateľov, 

ktorých osobné údaje nie sú k dispozícii, tajomník vytvorí v IS NSP/SRI a následne rozošle používateľom 

registračný e-mail. Jednotliví používatelia sa zaregistrujú do systému a vyplnia alebo skontrolujú údaje 
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v registračnom formulári. Tajomník urguje používateľa v prípade, ak sa do systému nezaregistruje 

alebo si nevyplní/neskontroluje profil. Pred prvým rokovaním, ktoré začne činnosť sektorovej rady, 

pracovník ekonomického oddelenia exportuje údaje o používateľoch s vyplneným a skontrolovaným 

profilom a pomocou prevodníka pripraví údaje na import do softvéru na personalistiku. Následne 

údaje importuje, urobí kontrolu a zaregistruje používateľov do Sociálnej poisťovne a príslušnej 

zdravotnej poisťovne. Zároveň vytvorí pre jednotlivých používateľov (expertov) Dohodu o pracovnej 

činnosti. Po importe údajov z IS NSP/SRI pracovník ekonomického oddelenia vytvorí export ďalších 

údajov na účely mesačných výkazov a importuje ich do IS NSP/SRI. V tomto bode je proces exportu 

a importu osobných údajov ukončený. 

Schéma č. 7 Procesný diagram exportov a importov výkazov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Proces export a import výkazov začína po ukončení procesu export a import osobných údajov. Po 

ukončení mesiaca používatelia a tajomníci prejdú procesom výkazníctva popísanom v predchádzajúcej 

správe a desiaty deň v mesiaci systém zruší všetky neschválené pracovné výkazy. Následne pracovník 

ekonomického oddelenia vyexportuje výkazy v stave schválený a schválený podpísaný za daný mesiac 

a importuje tieto údaje do softvéru na personálne účely. Pracovník ekonomického oddelenia ďalej 

vykoná kroky potrebné na vyplatenie schválených výkazov. 

V systéme IS NSP/SRI bude vytvorená stránka Import/export, kde budú na výber kategórie: 

▪ používatelia, 

▪ pracovné výkazy, 
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▪ rozpočty (funkcionalita bude riešená neskôr). 

Celý modul exportov a importov bude dostupný len používateľom s rolou pracovník ekonomického 

oddelenia a administrátor.  

Obrázok č. 49 Návrh stránky na exporty a importy 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

Po kliknutí na používateľa dôjde k presmerovaniu na stránku exportov a importov osobných údajov. 

Stránka bude zobrazovať zoznam zaregistrovaných používateľov s nasledujúcimi údajmi: 

▪ ID – id používateľa v IS NSP/SRI, 

▪ ID EU – id používateľa v softvéri na personalistiku, 

▪ dátum vytvorenia používateľa v IS NSP/SRI, 

▪ meno a priezvisko, 

▪ e-mail, 

▪ dátum registrácie používateľa do IS NSP/SRI, 

▪ zodpovedný tajomník, 

▪ akcie Zobraziť. 
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Obrázok č. 50 Návrh stránky export import Používatelia 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť sa zobrazí informačná stránka o používateľovi. Po kliknutí na Export do 

CSV začne sťahovanie súboru CSV. Po kliknutí na Synchronizovať sa zobrazí okno na import ďalších 

údajov potrebných na mesačné výkazy (ID EU). Na stránke synchronizácie používateľov bude možné 

vybrať súbor na import a tlačidlo Importovať. 

Obrázok č. 51 Návrh stránky synchronizácia používateľov 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

V časti export import na pracovné výkazy bude stránka obsahovať filter na výber roku a mesiaca na 

export a zoznam vyfiltrovaných pracovných výkazov spĺňajúcich kritériá nastaveného filtra. Na export 

pracovných výkazov musí byť výkaz v stave schválený alebo schválený podpísaný. V zozname budú 

zobrazené nasledujúce údaje: 
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▪ ID používateľa v IS NSP/SRI, 

▪ používateľské meno – e-mail, 

▪ mesiac, 

▪ vykázaný čas/časový fond, 

▪ stav výkazu, 

▪ akcie Zobraziť. 

Nad zoznamom bude tlačidlo Exportovať do CSV, ktoré spustí sťahovanie – export podľa zadaného 

filtra. Systém zobrazí stránku daného pracovného výkazu po stlačení tlačidla Zobraziť. 

Obrázok č. 52 Návrh stránky pracovné výkazy export 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

5.5 Analýza a návrh riešenia modulu nahrávanie dokumentov 

Cieľom časti modulu nahrávanie dokumentov je optimalizovať práce spojené s prípravou a tvorbou 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a vytvoriť jednotné miesto na prehľad a dopĺňanie 

národných a medzinárodných dokumentov k nim. Modul bude slúžiť používateľom a tajomníkom na: 

▪ nahrávanie nových dokumentov k stratégiám, 

▪ prehľadávanie a prezeranie dokumentov k stratégiám zhromaždených inými sektorovými 

radami, 
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▪ správu dokumentov pre sektorové rady tajomníkom. 

5.5.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny 

Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov: 

▪ participujúci experti na projekte: zdieľanie, zjednodušenie, sprehľadnenie a dostupnosť 

medzinárodných a národných dokumentov k stratégiám s cieľom časovej úspory pri procese 

ich vyhľadávania a štúdia, 

▪ tajomníci sektorových rád: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory 

pri správe, kontrole a optimalizácii dostupnosti dokumentov k stratégiám s cieľom časovej 

úspory pri procese vytvárania stratégií a kontroly vykonanej činnosti expertmi, 

▪ projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri 

správe, kontrole, riadení a usmernení procesu vytvárania stratégií a nastavenie procesov 

a pravidiel na celý proces vytvárania stratégií. 

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.  

5.5.2 Popis funkčnosti 

V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované 

funkcionality.  

Funkčnosť pre neprihláseného používateľa 

Neregistrovaný používateľ nemá prístup ani možnosť sa do privátnej zóny systému zaregistrovať. 

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 dostupnú funkcionalitu nahrávania medzinárodných a národných 

dokumentov relevantných k tvorbe sektorových  stratégií rozvoja ľudských zdrojov pre pridelenú 

sektorovú radu a vyhľadávanie a prezeranie všetkých zhromaždených dokumentov  v jednotlivých 

sektorových radách.  
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Funkčnosť pre Realizačný tím SRI 

Tajomník sektorovej rady 

Tajomník má dostupnú funkcionalitu nahrávania dokumentov k stratégiám pre pridelenú sektorovú 

radu a vyhľadávanie a prezeranie všetkých dokumentov  zhromaždených v jednotlivých sektorových 

radách. Zabezpečuje správu a manažment dokumentov k stratégiám priradenej sektorovej rady, 

vyhodnocuje a schvaľuje použitie dokumentov o stratégiách.   

Administrátor 

Vykonáva administráciu systému a pomoc ostatným používateľom. 

Programátor 

Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI. 

Projektový manažér SRI 

Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne zabezpečuje 

riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje správu a manažment dokumentov 

k stratégiám za všetky sektorové rady, vyhodnocuje a schvaľuje použitie dokumentov k stratégiám pre 

projekt SRI.  

5.5.3 Nahrávanie dokumentov 

Bude vytvorená stránka Dokumenty k stratégiám. Základná stránka bude zobrazovať v hornej časti 

možnosti filtrovania. Budú vytvorené nástroje na filtrovanie tak, aby bolo možné filtrovať na základe 

názvu dokumentu (fulltext vyhľadávanie len  v názve dokumentu), sektorovej rady, pre ktorú je určený 

dokument (na prezeranie a čítanie dostupné všetky sektorové rady) a druhu dokumentu (národný, 

medzinárodný). Pod nástrojmi na filtrovanie bude pridané tlačidlo Filtrovať na aktiváciu nastavených 

filtrov. Zoraďovanie dokumentov v zozname bude k dispozícii na základe dátumu pridania. 

Nad nástrojmi na filtrovanie bude tlačidlo Pridať nový dokument, pomocou ktorého sa zobrazí nové 

okno na pridanie dokumentov.  
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Pod nástrojmi na filtrovanie bude umiestnený zoznam dostupných dokumentov. V zozname sa budú 

zobrazovať nasledujúce údaje: 

▪ dátum pridania (dokumentu), 

▪ názov dokumentu, 

▪ druh dokumentu, 

▪ pridal (meno používateľa, ktorý pridal dokument), 

▪ akcie Upraviť a Odstrániť. 

Pre tajomníka a administrátora budú doplnené aj tlačidlá ku každému dokumentu (riadku), a to Upraviť 

a Odstrániť.  

Obrázok č. 53 Návrh stránky Dokumenty k stratégiám 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť (len pre rolu tajomník, administrátor), sa bude zobrazovať nové 

okno/stránka ako pri pridávaní nového súboru, aby mal tajomník možnosť upraviť zadané údaje 

(opraviť chybu v názve dokumentu, zle zadaný druh dokumentu, zmeniť sektorovú radu – obmedzenie 

na pridelené sektorové rady) a uložiť zmeny do DB.  

Po kliknutí na tlačidlo Odstrániť (len pre rolu tajomník, administrátor) sa bude zobrazovať výzva na 

potvrdenie vymazania, aby tajomník náhodne/omylom nevymazal dokument. Je to funkčnosť pre 

tajomníka na odstraňovanie duplicitných a nevyhovujúcich dokumentov. 
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Po kliknutí na tlačidlo Pridať nový dokument, bude systém otvárať nové okno/stránku na pridanie 

dokumentu. Stránka bude obsahovať výber sektorovej rady, textové okno na zadanie názvu 

dokumentu, výber druhu dokumentu a výber súboru na vloženie. Všetky štyri údaje budú povinné 

a musia byť vyplnené, aby bolo možné dokument uložiť. Výber sektorovej rady bude obmedzený podľa 

pridelených sektorových rád prihláseného používateľa. Výber druhu dokumentu bude urobený cez 

rádio tlačidlo alebo výberom zo zoznamu tak, že vybraný bude môcť byť len jeden druh na jeden 

dokument. Po uložení dokumentu systém zobrazí okno s dokumentami. Pri uložení bude systém 

zapisovať do DB k informácii o dokumente okrem štyroch údajov z okna aj dátum uloženia a meno 

prihláseného používateľa (ID používateľa). 

Obrázok č. 54 Návrh stránky Uloženie dokumentu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

 

5.6 Navrhované úpravy dátového modelu 

Na modul export/import nie je navrhnutý samostatný dátový model. Pri exportoch a importoch sa 

využívajú tabuľky z databázy určené pre iné moduly ako zdrojové na export, cieľové na import alebo 

pomocné určené pri exportoch a importoch na párovanie údajov podľa druhu exportu a importu. Na 

modul správa sektorových rád je navrhnutý dátový model jednoduchý. Do tabuľky sektorových rád bol 

pridaný stĺpec aktivity, v ktorom sú zobrazené jednotlivé povolené činnosti. Číselník činností je 

zapracovaný priamo v kóde aplikácie. Na modul nahrávanie dokumentov je dátový model navrhnutý 

jednou tabuľkou, v ktorej budú všetky potrebné údaje na zobrazenie na stránke Dokumenty k 

stratégiám. Vzhľadom na očakávané nadväzné moduly bude navrhnutý dátový a relačný model po 
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analýze jednotlivých nadväzujúcich modulov upravený, rozšírený podľa potrieb a požiadaviek nových 

modulov.  

5.6.1 Relačný model  

Správa sektorových rád 

Vzhľadom na databázu a relačný model je v rámci správy sektorových rád požadovaná minimálna 

funkcionalita zachytená v nasledujúcej schéme, v ktorej je zobrazený relačný model pre sektorové rady 

a prepojenia na už používané moduly a zároveň na moduly v rôznom stave analýzy a vývoja.  

Schéma č. 8 Relačný model pre sektorovú radu 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  



   
 

338 
 

5.7 Príprava novej funkcionality na revíziu NŠZ a zmenu kompetenčného 

modelu  

V popisovanom období prebiehali aj práce na analýze, návrhu riešenia a dátovom modeli 

kompetenčného modelu a revízie NŠZ. Vzhľadom na rozsah týchto modulov nie sú ukončené všetky 

úlohy potrebné na uzavretie finálnej a celkovej funkčnej špecifikácie týchto modulov. V tejto kapitole 

sa popíšu niektoré časti návrhu riešenia a dátového modelu. Vzhľadom na prebiehajúce analýzy ďalších 

častí týchto modulov môžu byť popísané riešenia upravené na základe potrieb dopracovania zmien v 

súčasnej dobe ešte rozpracovaných častí.  

5.7.1 Návrh riešenia 

V sledovanom období prebiehali práce na analýze požiadaviek a návrhu riešenia častí na tvorbu a 

revíziu NŠZ. V sledovanom období boli práce zamerané na analýzu štruktúry NŠZ a prípravu prvotného 

návrhu funkčnej špecifikácie pre kompetenčný model a tvorbu a revíziu NŠZ. Popis návrhu je zobrazený 

v kapitolách 4.1.1 Rámcový návrh rozšírenia štruktúry NŠZ s popisom nových položiek a 4.2.1 Nástroj 

na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ. V  návrhu sa kládol dôraz na časť štruktúry 

NŠZ – odborné vedomosti, na ktorom možno najlepšie znázorniť možnosti jednotlivých navrhovaných 

nástrojov na prácu s NŠZ. Navrhli sa jednotlivé stránky pre nástroj tvorby a revízie NŠZ (obrázky 

návrhov sú vo vyššie spomenutých kapitolách): 

▪ základná stránka NŠZ – rozdelenie štruktúry NŠZ na kompaktné celky, 

▪ stránka na porovnanie odborných vedomostí zobrazených NŠZ, 

▪ stránka na úpravu odbornej vedomosti NŠZ, 

▪ stránka na výber NŠZ na porovnávanie, 

▪ stránka na pridávanie odborných vedomostí k editovanému NŠZ. 

Základná stránku práce s NŠZ sa rozdelila na menšie kompaktné celky z dôvodu zjednodušenia 

a spresnenia práce pri spracovávaní len jednej oblasti autorom a zameranie pozornosti autora na dané 

údaje/tému pri práci. Jednotlivé tlačidlá budú mať v sebe zobrazené informácie o danej téme a stave 

spracovania na jednoduchšiu orientáciu a prácu. Vzhľadom na časový tlak dokončenia prvej verzie 

týchto modulov sa predpokladá obmedzenie funkčnosti len na vybrané nástroje a služby. Následne sa 

dodatkové a bonusové nástroje a služby týchto modulov dopracujú. Táto optimalizácia zadaní sa bude 

prispôsobovať stavu prác na vývoji a testovaní jednotlivých častí uvedených modulov.   
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Vzhľadom na sledované obdobie sa odborné práce zamerali hlavne na prípravu dátového modelu pre 

kompetenčný model a nástroje na revíziu a tvorbu NŠZ. 

5.7.2 Dátový model  

Návrh dátového modelu na moduly kompetenčný model a revízia NŠZ bol pripravený už 

s prihliadnutím na plánované nové časti a štruktúru kompetenčného modelu a NŠZ. Na nasledujúcich 

schémach sú zobrazené návrhy relačného modelu na popisované moduly. Je zobrazený spoločný návrh 

na zobrazenie prepojení medzi kompetenčným modelom, tvorbou a revíziou NŠZ. K tomuto návrhu 

budú postupne dopĺňané ďalšie tabuľky a prepojenia potrebné na zapracovanie nových funkcionalít 

a údajov na pripravované oblasti. 

Schéma č. 9 Návrh relačného modelu na kompetenčný model, tvorbu a revíziu NŠZ 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Na nasledujúcej schéme je prehľadnejšie zobrazenie návrhu relačného modulu na kompetenčný 

model, kde je zobrazené nové rozdelenie jednotlivých kategórií kompetenčného modelu a zároveň aj 

návrh na prepojenie modelu na párovanie odborných vedomostí a zručností.  
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Schéma č. 10 Návrh relačného modelu na kompetenčný model 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Na nasledujúcej schéme je prehľadnejšie zobrazenie návrhu relačného modulu na tvorbu a revíziu NŠZ, 

kde je zobrazené prepojenie na časť návrhov zmien jednotlivých vlastností kompetenčného modelu na 

základe sektorových inovácií. Tieto prepojenia a tabuľky sú potrebné na pripravované riešenie 

zobrazovania dopadov inovácií na NŠZ a následné služby a nástroje pre celoživotné vzdelávanie. 
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Schéma č. 11 Návrh relačného modelu na tvorbu a revíziu NŠZ 

 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava  
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5.8 Identifikácia progresívnych odvetví a pododvetví ekonomických 

činností absentujúcich v súčasnosti v SK NACE Rev. 2  

Aktuálna verzia Štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2 (ďalej len „NACE Rev.2“) 

pochádza z roku 2006. Vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, ktoré 

bolo implementované 1. 1. 2008. Od nadobudnutia účinnosti tejto klasifikácie uplynulo viac ako 10 

rokov a za ten čas nastali zmeny v hospodárskych štruktúrach a organizáciách, ktoré viedli k vzniku 

nových činností a produktov. Niekoľko členských štátov neformálne informovalo Štatistický úrad 

Európskych spoločenstiev (ďalej len „Eurostat“) o tom, že význam NACE Rev. 2 sa znižuje z dôvodu, že 

niektoré časti klasifikácie hodnoverne neopisujú súčasné hospodárstvo. Z tohto dôvodu Eurostat 

v roku 2018 uskutočnil prvú konzultáciu s členskými štátmi EÚ o potrebe zmeny súčasnej verzie SK 

NACE Rev. 2. Je nutné dodať, že NACE Rev.2 je jednou z najvýznamnejších klasifikácií v celosvetovom 

meradle a jej zmenou dôjde prostredníctvom domino efektu k nutnej zmene ďalších medzinárodných 

klasifikácií. Na zmenu NACE Rev.2 musí SRI nevyhnutne reflektovať a maximálna pozornosť musí byť 

venovaná podnetom na jej revíziu, keďže sa v nich odzrkadľuje spoločensko-ekonomický rozvoj za 

ostatných 10 rokov.   

Bola inštitucionalizovaná Pracovná skupina na revíziu NACE Rev.2, ktorej hlavnou úlohou bude 

informovať o štandardoch, klasifikáciách, metaúdajoch, o silných a slabých stránkach, príležitostiach a 

hrozbách revízie NACE Rev.2 a jej implementácii v Európskom štatistickom systéme.  

Kľúčové činnosti danej pracovnej skupiny:  

4. Vyhodnocovať návrhy na zmeny z hľadiska uskutočniteľnosti a relevantnosti. 

5. Navrhovať konkrétne zmeny v súčasnej štruktúre NACE Rev.2. 

6. Vypracovať prvý návrh revidovanej klasifikácie NACE Rev.2. 

7. Upraviť návrh po druhom kole konzultácií a pripraviť finálnu verziu klasifikácie NACE Rev.2. 

8. Navrhnúť vylepšenia vysvetliviek. 

9. Pripraviť prevodník medzi NACE Rev. 2 a revidovanou verziou.  

10. Revidovať existujúce príručky implementácie NACE Rev.2. 

V súvislosti s výzvou na predkladanie návrhov na zmeny a doplnenia NACE Rev.2 v roku 2018, ktorá 

bola zameraná na členské štáty EÚ, Eurostat zriadil špecializovanú databázu MS Access na 
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zaznamenávanie všetkých návrhov prijatých počas týchto konzultácií, štruktúrovaných podľa 

navrhovateľa, opisu návrhu, súvisiacich kódov NACE Rev.2 atď. Databáza slúžila ako zdroj pre prvé 

stretnutia pracovnej skupiny, ktorá tieto návrhy hodnotí. 

Prvé stretnutie danej pracovnej skupiny na revíziu NACE Rev.2 malo za cieľ riešiť 3 hlavné témy: 

1. Dopad digitálnej ekonomiky 

▪ Zdieľaná ekonomika - ako klasifikovať platformy, ktoré poskytujú kontakt medzi 

poskytovateľmi služieb a zákazníkmi? 

▪ Internetový obchod - má v súčasnosti jednu triedu klasifikácie NACE Rev.2. Časť obchodu 

využívajúca tento spôsob predaja sa však stáva čoraz dôležitejšou. Ako sa s tým vyrovnať? 

▪ Kryptomeny - Ako sa vysporiadať s činnosťami súvisiacimi s vytváraním virtuálnych peňazí 

(napr. bitcoin) alebo doplnkových peňazí (napr. skupina obchodníkov vytvára fyzickú 

menu pre úzky okruh osôb), ťažbou virtuálnej meny, obchodovaním s virtuálnou menou. 

2. Lepšia rovnováha klasifikácie  

Súčasná NACE Rev.2 sa zameriava viac na výrobu tovarov ako na služby. Služby však vo 

všeobecnosti prispievajú vo veľkej miere k rastu HDP v krajinách EÚ. Ako na to reflektovať pri 

revízii NACE Rev.2?  Podiel služieb na HDP sa v krajinách EÚ pohybuje od 60 % do 90 %,  avšak 

NACE Rev.2 je oveľa podrobnejšia z hľadiska výroby tovarov. Bolo by užitočné analyzovať údaje 

zo štrukturálnej podnikovej štatistiky s cieľom identifikovať triedy, ktoré sú relatívne 

málopočetné a ktoré by sa mohli agregovať, ako aj triedy, ktoré sú relatívne početné a ktoré 

by sa mohli rozčleniť. Okrem nerovnováhy sa predpokladá aj rozdelenie niektorých 

reziduálnych tried. 

3. Nové činnosti  

Od vytvorenia NACE Rev.2 vzniklo mnoho nových aktivít. Ako ich klasifikovať? Pracovná 

skupina na revíziu NACE Rev. 2 preskúmala niekoľko návrhov na doplnenie nových činností, 

ktoré predložili členské štáty EÚ počas konzultácií v roku 2018. Tieto činnosti sa považujú za 

nové v tom zmysle, že v minulosti neexistovali v tej forme, ako sa objavujú dnes, a to by si 

mohlo vyžiadať odlišný spôsob klasifikácie v NACE Rev.2. Niektoré z týchto činností môžu byť 

zahrnuté do existujúcich klasifikačných kategórií NACE Rev.2, avšak je potrebné upraviť 

vysvetlivky. V niektorých iných prípadoch ide o činnosti, ktoré s istotou nemožno zaradiť do 

žiadnej existujúcej klasifikačnej kategórie NACE Rev.2, majú však význam pre hospodárstvo, čo 
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by odôvodňovalo doplnenie nových klasifikačných kategórií. V samostatnej časti sú uvádzané 

nové ekonomické činnosti v členení podľa jednotlivých sektorov.  

 

5.8.1 Zdieľaná ekonomika 

Vo všeobecnosti čelí NACE Rev.2 problému klasifikácie platforiem, ktoré spájajú výrobcov a 

spotrebiteľov s priamym alebo nepriamym poplatkom za službu sprostredkovania. Tieto platformy 

poskytujú služby sprostredkovania. Toto sprostredkovanie sa uskutočňuje najmä pomocou webových 

platforiem, ale nie vždy. Ďalším trendom je poskytovanie tovarov a služieb na trhu zo strany 

domácností. Využívanie platforiem sa však nevzťahuje výlučne na súkromné osoby, ale tiež na podniky, 

ktoré profitujú z existujúcej štruktúry na zvýšenie počtu zákazníkov. 

Všetky webové platformy vykonávajú podobný typ činnosti a prácu podobnú agentom. Airbnb alebo 

Booking nie sú zásadne odlišné od cestovnej agentúry. V oboch prípadoch nepreberajú kapacitné 

riziká, nevlastnia žiadne hotelové izby a neposkytujú žiadne ubytovacie služby. Bolo navrhnutých 

niekoľko miest na zaradenie do triedy / divízie NACE Rev.2 pre tieto platformy: 

4. v časti obchodu s tovarmi, 

5. v časti súvisiacej so službami, 

6. vytvorenie novej divízie 83. 

 

V oznámení Komisie „Európska agenda pre zdieľanú ekonomiku“57 sa od 2. júna 2016 ekonomika 

založená na spolupráci vzťahuje na „obchodné modely, v ktorých činnosti uľahčujú platformy 

spolupráce, ktoré vytvárajú otvorený trh pre dočasné používanie tovaru alebo služieb, ktoré často 

poskytujú súkromné spoločnosti“.  Zdieľaná ekonomika zahŕňa tri kategórie aktérov: 

a) poskytovatelia služieb, ktorí zdieľajú aktíva, zdroje, čas alebo zručnosti - môžu to byť súkromné 

osoby, ktoré ponúkajú príležitostné služby alebo poskytovatelia služieb konajúci v rámci svojej 

odbornej spôsobilosti („poskytovatelia profesionálnych služieb“), 

                                                           
57 COM(2016) 356 final [https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-356-EN-F1-1.PDF] 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-356-EN-F1-1.PDF
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b) užívatelia služieb, 

c) sprostredkovatelia, ktorí prostredníctvom on-line platformy spájajú poskytovateľov s užívateľmi 

a ktorí uľahčujú transakcie medzi nimi („platformy pre spoluprácu“). 

Transakcie so zdieľanou ekonomikou vo všeobecnosti nezahŕňajú zmenu vlastníctva a môžu sa 

uskutočniť za účelom dosiahnutia zisku alebo môžu byť neziskové. Súkromní zákazníci zdieľajú prístup 

k produktom alebo službám s inými súkromnými zákazníkmi a platforma slúži ako sprostredkovateľ. 

Schéma č. 12 Schéma zdieľanej ekonomiky 
 

 

Zdroj: EUROSTAT 

 

Príklady 

▪ Prenájom apartmánu/domu a Couchsurfing - Airbnb, VRBO a Couchsurfing 

▪ Spolujazda a Carsharing - Uber, Lyft, Car2Go, Zipcar, Blablacar 

▪ Spolupráca, co-working - Spaceos 

▪ Predaj a obchodovanie - eBay, Graiglist, Kidizen 

▪ Pet sitters – opatrovanie domácich zvierat - DogVacay 

▪ Peer to peer pôžičky - LendingClub, Prosper, SoFi 
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▪ Crowdfunding - Kickstarter, Indiegogo 

▪ Úschovňa batožiny - Bagbnb, LuggageHero 

Rozmanitosť platforiem zdieľanej ekonomiky ukazuje, že tento obchodný model sa v našich 

ekonomikách rozširuje a stáva sa veľmi dôležitým. Vyššie uvedené príklady sú bližšie špecifikované v 

rámci podkapitoly o nových ekonomických činnostiach.   

Niektoré ekonomické odvetvia, ako sú rezervácie leteckých liniek, hotely a taxíky, sú transformované 

rozširovaním digitálnych platforiem a on-line trhov a je pravdepodobné, že táto transformácia sa bude 

naďalej rozširovať do ďalších odvetví služieb. Tieto služby nie sú v štatistickom systéme presne 

zachytené, resp. klasifikované. 

Klasifikácia NACE Rev.2 (ako akákoľvek iná klasifikácia) umožňuje štatistikom identifikovať špecifické 

javy a urobiť ich merateľnými. V zdieľanej ekonomike sa potreby týkajú najmä veľkosti ekonomiky, 

vplyvu na trh práce, globálnej lokalizácie atď. 

Platformy majú veľmi dôležitú úlohu v novovznikajúcom digitálnom hospodárstve, pretože umožňujú 

tradičným podnikom zlepšiť svoj zákaznícky dosah aj mimo miestnej lokality. Väčšinu súvisiacej výroby 

tvoria tradičné podniky, ktoré sú už adekvátne identifikované v NACE Rev.2. Z hospodárskeho, 

pracovného a obchodného hľadiska je dôležité pochopiť veľkosť zdieľanej ekonomiky. Klasifikácie 

používané v rámci oficiálnych štatistík by preto mali umožniť zhrnutie jednotlivých prvkov tvoriacich 

zdieľanú ekonomiku, ale aj identifikáciu činností platforiem oddelene od základných činností. Kým 

stromová štruktúra NACE Rev.2 má jednoznačné výhody, pokiaľ ide o rozdelenie ekonomických 

činností na homogénne časti, má tiež obmedzenia pri vytváraní ukazovateľov relevantných 

z politického hľadiska a bolo by užitočné zvážiť, ako môže štruktúra najlepšie slúžiť potrebám na 

meranie ekonomických výsledkov, trhu práce a vývoja v digitálnej ekonomike. 

Platformy - sú trhovým miestom, kde sa stretávajú výrobcovia a spotrebitelia. Ich obchodné modely 

siahajú od čistého sprostredkovania, ako je cestovná kancelária, až po nákup a predaj produktov 

v maloobchodnej sieti. Ich zisky pochádzajú buď z poplatkov za sprostredkovanie, marže z predaja 

nakúpených produktov alebo z odvodených informácií o používateľoch, napr. z reklamy. Dôležitou 

otázkou zostáva, ako klasifikovať činnosti platforiem. Jednotlivé možnosti: 
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▪ klasifikovať platformy podľa základnej služby, ktorú sprostredkovávajú/predávajú58. Napríklad 

Airbnb ponúka cestovné rezervácie najmä pre ubytovanie (79.9, alebo perspektívne v novej 

skupine 79.259), 

▪  klasifikovať všetky platformy spoločne v jednej divízii/skupine a potom ich ďalej rozdeliť (v 

sekcii J klasifikácie NACE Rev.2), 

▪ podľa ich obchodných modelov, 

▪ podľa typu výrobkov alebo služieb, ktoré sprostredkujú/predávajú. 

 

5.8.2 Internetový obchod 

Hoci koncepčne by sa informácie o internetovom obchode mohli zbierať pomocou klasifikácie NACE 

Rev.2, v praxi to nebude poskytovať kvalitné údaje, pretože vo väčšine prípadov obchodníci používajú 

na predaj svojich produktov obchod aj on-line kanály. Internet je primárne iný spôsob objednávania. 

Preto sa už rozdiel medzi skladovaním a neskladovaním nepovažuje za užitočný. Informácie o 

predaných výrobkoch sú však považované za kľúčové na reštrukturalizáciu divízie 47 – Maloobchod 

okrem motorových vozidiel a motocyklov a doplnenie vysvetliviek o internet ako predajný kanál.  

Digitálne hospodárstvo zmenilo spôsob, akým sa uskutočňuje obchod. Webové platformy menia 

spôsob, akým sú produkty poskytované, platené a dodávané spotrebiteľovi a spotrebitelia využívajú 

čoraz viac tento pohodlný spôsob nakupovania. 

Sekcia G súčasnej NACE Rev. 2 zahŕňa veľkoobchod a maloobchod, ako aj opravy motorových vozidiel 

a motocyklov. Internetový obchod sa však vo veľkoobchode a maloobchode prejavuje odlišne. Okrem 

toho internetový obchod nemožno presne merať, pretože je zahrnutý do skupín alebo tried, kde sa 

používajú iné druhy obchodných spôsobov. 

  

                                                           
58     Nie je isté, aká stabilná by bola takáto klasifikácia: platformy menia obchodné modely a ak v jednom okamihu 
získava platforma na bývanie viac príjmov zo svojej činnosti v oblasti nehnuteľností alebo činností cestovných 
kancelárií alebo dokonca ubytovacích aktivít v prípade, že by spoločnosť začala pre svoju činnosť prevádzkovať 
vlastný hotelový reťazec, tak by sa spoločnosť mohla presunúť do inej NACE, napr. 79,12, 68,20 alebo 55,10 / 
55,20, 
59 Klasifikácia platforiem podporujúcich digitálne vysielanie v samostatnej skupine, ale izolovaná od 
neplatformových činností, by umožnila zoskupiť platformy z rôznych vertikálnych sekcií NACE do jedného 
horizontálneho „špeciálneho agregátu“ preskupujúceho platformy. To by umožnilo monitorovanie činností, 
výkonnosti, trendov atď. v zdieľanej ekonomike - čo je hlavná potreba napr. GR GROW. 
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Veľkoobchod 

Veľkoobchod (okrem motorových vozidiel a motocyklov) je opísaný v divízii 46 Veľkoobchod  okrem 

motorových vozidiel a motocyklov NACE Rev. 2. Skupina 46.1 zahŕňa veľkoobchodný predaj na základe 

poplatkov alebo zmlúv a ďalej sa delí podľa druhu tovaru. Táto skupina zahŕňa aj internetové 

veľkoobchodné aukcie. Skupiny 46.2 až 46.7 zahŕňajú veľkoobchod vo vlastnom mene a sa ďalej členia 

podľa druhu predávaného tovaru podrobnejšie ako 46.1. Skupina 46.9 zahŕňa nešpecializovaný 

veľkoobchod. Internetový veľkoobchod sa uvádza iba v skupine 46.1 pre aukcie a nemožno ho 

oddelene identifikovať od iných veľkoobchodných aktivít na základe poplatkov alebo zmluvy. 

Maloobchod 

Maloobchod (okrem motorových vozidiel a motocyklov) je opísaný v divízii 47 Maloobchod okrem 

motorových vozidiel a motocyklov NACE Rev. 2. V členení sa používa viacnásobná logika: 

▪ maloobchodný predaj je klasifikovaný podľa druhu predajného miesta: skupiny 47.1 až 47.7 

zahŕňajú maloobchod v obchodoch; skupiny 47.8 a 47.9 zahŕňajú maloobchod mimo predajní, 

▪ v maloobchode sa v obchodoch ďalej rozlišuje medzi špecializovaným maloobchodom (skupiny 

47.2 až 47.7), ktoré sú rozdelené podľa sortimentu predávaných výrobkov a 

nešpecializovaného maloobchodu (skupina 47.1), 

▪ predaj nerealizovaný prostredníctvom predajní je rozdelený podľa foriem obchodu (stánky a 

trhy, zásielkový obchod, podomový predaj, predajné automaty a internet. Z tohto dôvodu by 

mal byť maloobchod cez internet zaradený do triedy 47.91 spolu s priamym predajom 

prostredníctvom televízie, rádia a telefónu. 

Maloobchod v kamenných obchodoch a cez internet sú však rôzne aktivity. Hoci produkcia je rovnaká, 

proces s tým spojený, náklady a zamestnanosť sú diametrálne odlišné. Maloobchod v obchodoch má 

vyššie náklady súvisiace s obchodnou infraštruktúrou, skladovaním a počtom zamestnancov 

(zamestnávajú viac ľudí). On-line obchod má náklady na platformu, server, balenie a prepravu, ktoré 

sú vo všeobecnosti celkovo nižšie ako náklady na predajne, a preto môžu mať konkurencieschopnejšie 

ceny. 

Internetový obchod má vplyv na také činnosti, ktoré v maloobchode absentujú: 

▪ preprava (dodávka tovaru lodnými spoločnosťami, kuriéri, poštové služby), 
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▪ balenie, 

▪ informačné a komunikačné technológie, 

▪ centrá balenia a expedovania objednávok zákazníkom (tieto centrá umožňujú obchodníkom s 

elektronickým obchodom outsourcovať sklady a lodnú dopravu). 

S týmito úvahami by sa mohla ďalej zvážiť rozličná klasifikácia týchto dvoch činností. 

5.8.3 Kryptomeny 

Kryptomeny boli považované za jednu z piatich najdôležitejších tém pre program digitalizácie 

národných účtov. V rámci kryptomien možno rozoznávať 3 rôzne činnosti, a to ťažbu, obchod a výrobu 

hardvéru súvisiaceho s kryptomenami. Výroba hardvéru kryptomeny sa dá jednoducho klasifikovať do 

súčasnej štruktúry NACE Rev. 2 v divízii 26 Výroba počítačových elektronických a optických výrobkov. 

Nedosiahla sa však žiadna dohoda o klasifikácii ťažby a obchodovania s kryptomenami. Je potrebné 

doplniť, že niekoľko národných centrálnych bánk nepovažuje kryptomeny za menu. 

Kryptomeny sú digitálne aktívum určené ako médium výmeny, ktoré využíva silnú kryptografiu na 

zabezpečenie finančných transakcií, kontrolu tvorby ďalších jednotiek a overovanie prevodu aktív. 

Kryptomeny používajú decentralizovanú kontrolu na rozdiel od centralizovaných systémov digitálnej 

meny a centrálneho bankovníctva. Decentralizované riadenie každej kryptomeny funguje 

prostredníctvom technológie, typicky blokchainu, ktorá slúži ako databáza verejných finančných 

transakcií. Blockchain je verejný záznam transakcií. Je rovnako distribuovaný, takže namiesto jednej 

osoby ovládajúcej všetko, existujú tisíce počítačov po celom svete pripojených k sieti a tieto tisíce 

počítačov spoločne dospejú k dohode o tom, ktoré transakcie sú platné. Kedykoľvek niekto vykoná 

transakciu, zmena je vysielaná do siete a počítače spúšťajú zložité algoritmy na určenie, či je transakcia 

platná. Ak áno, pridajú ho do záznamu transakcií, ktorý ho prepojí s predchádzajúcou transakciou. 

Tento reťazec prepojených transakcií je známy ako blockchain. Keďže všetky transakcie odkazujú na 

transakcie pred nimi, je možné zistiť, ktoré z nich prišli ako prvé a tak ich zoradiť. Bitcoin, ktorý bol prvý 

raz vydaný ako open-source softvér v roku 2009, je všeobecne považovaný za prvú decentralizovanú 

kryptomenu. 

Decentralizovaná kryptomena je produkovaná celým systémom kryptomien spoločne, a to rýchlosťou, 

ktorá je definovaná pri vytvorení systému a je verejne známa. V centralizovaných bankových a 

ekonomických systémoch kontrolujú korporátne orgány alebo vlády dodávku meny tlačovými 

jednotkami alebo náročnými dodatkami k digitálnym bankovým knihám. 
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V rámci systému kryptomien je bezpečnosť, integrita a rovnováha účtovných kníh udržiavaná 

komunitou vzájomne nedôverčivých strán označovaných ako baníci, ktorí používajú svoje počítače na 

pomoc pri overovaní transakcií a časových pečiatkách, pričom ich pridávajú do knihy v súlade s 

konkrétnou schémou časových pečiatok. 

Väčšina kryptomien je navrhnutá tak, aby postupne znižovala produkciu tejto meny a stanovila strop 

na celkovú sumu tejto meny, ktorá bude niekedy v obehu. V porovnaní s bežnými menami, ktoré majú 

finančné inštitúcie alebo ktoré sú držané ako peňažné prostriedky v hotovosti, môžu byť kryptomeny 

pri zisťovaní trestných činov zložitejšie kontrolované. Tento problém je odvodený z využitia 

kryptografických technológií. 

Kryptomeny zahŕňajú niekoľko činností, a to: 

1. Ťažba kryptomien 

V sieťach kryptomien je ťažba validáciou transakcií. Za toto úsilie úspešní baníci získajú ako odmenu 

novú kryptomenu. Táto odmena znižuje transakčné poplatky vytvorením doplnkového stimulu, ktorý 

prispeje k spracovateľskému výkonu siete. Rýchlosť vytvárania hashov, ktoré potvrdzujú akúkoľvek 

transakciu, sa zvýšila použitím špecializovaných strojov. Stále viac osôb sa aktívne zapája do sveta 

virtuálnej meny. Generovania hashov pre túto validáciu sa stalo v priebehu rokov oveľa zložitejším a 

baníci museli investovať veľké sumy peňazí na použitie vysoko výkonných zariadení. Hodnota meny 

získanej za nájdenie hash teda často neodôvodňuje množstvo peňazí vynaložených na zriadenie 

strojov, chladiacich zariadení na vysporiadanie sa s obrovským množstvom tepla, ktoré produkujú, ako 

aj elektriny potrebnej na ich prevádzku. 

Niektorí baníci zhromažďujú zdroje, zdieľajú svoje spracovateľské sily cez sieť, aby rozdelili odmenu 

rovnako, podľa množstva práce, ktorou prispeli k pravdepodobnosti nájdenia bloku. „Podiel“ sa 

udeľuje členom banského fondu, ktorí predložia platný dôkaz o vykonanej práci. 

2. Obchodovanie s kryptomenou 

Digitálna výmena meny môže byť formou tradičného kamenného obchodu alebo výlučne on-line 

formou. V rámci tradičného kamenného obchodu sa vymieňajú tradičné platidlá a digitálne meny. V 

rámci online obchodu sa vymieňajú elektronicky prevedené peniaze a digitálne meny. Digitálne 

menové výmeny často pôsobia mimo západných krajín, aby sa vyhli regulácii a trestnému stíhaniu. 
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Dokážu však využívať aj tradičné meny západných krajín a udržiavajú bankové účty vo viacerých 

krajinách na uľahčenie vkladov v rôznych národných menách. Výmeny môžu akceptovať platby 

kreditnými kartami, bankovým prevodom alebo inými formami platby výmenou za digitálne meny 

alebo kryptomeny. Od roku 2018 zostávajú predpisy o kryptomenách a digitálnej výmene v mnohých 

rozvinutých jurisdikciách nejasné, pretože regulátory stále zvažujú, ako sa s týmito typmi podnikov 

vysporiadať. 

Zmenárne môžu posielať kryptomenu do virtuálnej osobnej peňaženky. Niekto môže previesť zostatky 

digitálnej meny na anonymné predplatené karty, ktoré možno použiť na výber finančných prostriedkov 

z bankomatov na celom svete, zatiaľ čo iné digitálne meny sú podporované komoditami v reálnom 

svete ako napríklad zlato. 

Tvorcovia digitálnych mien sú často nezávislí od digitálnych menových výmen, ktoré uľahčujú 

obchodovanie v mene. V jednom type systému sú „poskytovatelia digitálnej meny“ podniky, ktoré vedú 

a spravujú účty pre svojich zákazníkov, ale vo všeobecnosti nevydávajú týmto zákazníkom priamo 

digitálnu menu. Zákazníci kupujú alebo predávajú digitálnu menu z digitálnych menových staníc, ktoré 

prenášajú digitálnu menu do alebo z účtu zákazníka poskytovateľa digitálnej meny. Niektoré burzy sú 

dcérskymi spoločnosťami poskytovateľov digitálnej meny, ale mnohé z nich sú právne nezávislé 

ekonomické subjekty. Hodnota finančných prostriedkov vedených v účtoch poskytovateľov digitálnej 

meny môže byť v reálnej alebo fiktívnej mene. 

3. Hardvér pre ťažbu kryptomien 

Hardvér sa skladá z niekoľkých zariadení. Jedným z nich je token, podobný tokenom bežne používaným 

na prístup k online bankovníctvu. Iné sú vysoko výkonné zariadenia, používané na generovanie hashov, 

ako aj chladiacich zariadení, ktoré sa používajú na vysporiadanie sa s enormným množstvom tepla, 

ktoré sa produkuje. 

Miestne meny 

V ekonómii je miestna mena menou, ktorú možno v jednotlivých geografických lokalitách použiť v 

participujúcich organizáciách. Regionálna mena je forma miestnej meny, ktorá zahŕňa väčšiu 

zemepisnú oblasť. Miestna mena pôsobí ako doplňujúca mena voči národnej mene namiesto toho, aby 

ju nahradila a jej cieľom je podporiť výdavky v miestnej komunite, najmä v súvislosti s miestnymi 
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podnikmi. V celosvetovej databáze Complementary Currency Resource Center je vrátane lokálnych 

mien uvedených asi 300 komplementárnych mien. 

Príkladom miestnej meny je Beki, ktorý bol zavedený v roku 2013 ako druh poukážkovej meny v 

Redange v Luxembursku. Pri výmene Beki za euro je splatný 5 % poplatok. Dve percentá z tohto 

poplatku idú na "De Kär", asociáciu, ktorej členom je potrebné byť ešte predtým, ako sa začne používať 

"Beki" a ďalšie 3 percentá sú venované charite. Zatiaľ čo miestna mena sa líši od kryptomeny v tom 

zmysle, že má iba lokálne použitie a nemôže byť univerzálne vymenená, z hľadiska ekonomickej aktivity 

nie je takmer žiadny rozdiel. 

Možno konštatovať, že existuje niekoľko činností súvisiacich s kryptomenami a miestnymi menami, 

ktoré sa nedajú zaradiť do súčasnej verzie NACE Rev.2. Okrem toho je fenomén kryptomeny relatívne 

nový a budúcnosť je veľmi ťažké predpovedať. Sektor sa vyvíja rýchlo a je to práve technologický rozvoj, 

ktorý poháňa vývoj kryptomien. Rovnako je potrebné, aby sa kryptomena vnímala v širšej perspektíve 

využívania technológie blockchain,  ako nástroja na crowdfunding  a rastúce finančné prostriedky na 

projekty. 

5.8.4 Nové ekonomické činnosti v členení podľa sektorov 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Hydroponika a aquaponika 

Aquaponika označuje akýkoľvek systém, ktorý kombinuje konvenčnú akvakultúru (chov vodných 

živočíchov, ako sú slimáky, ryby, raky alebo krevety v cisternách) s hydropóniou (pestovanie rastlín vo 

vode) v symbiotickom prostredí. Hydroponika je podmnožinou hydrokultúry, čo je spôsob pestovania 

rastlín bez pôdy s použitím roztokov minerálnych živín vo vodnom rozpúšťadle. Suchozemské rastliny 

sa môžu pestovať len s koreňmi vystavenými minerálnemu roztoku alebo sa môžu korene niesť na 

inertnom médiu, ako je perlit alebo štrk. 

Odporúčanie: Rozšíriť vysvetlivky na úrovni divízie 01 a 03, aby bola zahrnutá hydroponika a 

aquaponika.60 

                                                           
60 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

3D tlač / Aditívna výroba 

3D tlač je jedným z rôznych procesov, v ktorých sa materiál spája alebo spevňuje pomocou 

počítačového riadenia, aby sa vytvoril trojrozmerný objekt, pričom materiál sa pridáva spolu (ako sú 

kvapalné molekuly alebo práškové zrná, ktoré sa spolu spájajú), typicky vrstva po vrstve. V 

deväťdesiatych rokoch minulého storočia boli techniky 3D tlače považované za vhodné len na výrobu 

funkčných alebo estetických prototypov a vhodnejším termínom bolo rýchle prototypovanie. Presnosť, 

opakovateľnosť a rozsah materiálov sa dnes zvýšili do tej miery, že 3D tlač sa považuje za priemyselnú 

výrobnú technológiu s názvom „aditívna výroba“. 3D tlačené objekty môžu mať veľmi zložitý tvar alebo 

geometriu a sú vždy vyrobené z digitálneho 3D modelu alebo súboru CAD. Existuje mnoho rôznych 

procesov 3D tlače, ktoré možno rozdeliť do siedmich kategórií: 

1. Kontajnerová fotopolymerizácia 

2. Tryskanie materiálu 

3. Tryskanie spojiva 

4. Fúzia práškového lôžka 

5. Extrúzia materiálu 

6. Nasmerovaná depozícia energie 

7. Laminovanie plechov 

Existuje minimálne tri rôzne aktivity: 

1. Výroba strojov 

2. Tlač podľa objednávky 

3. Koncepcia (a predaj) počítačových plánov 

Európska asociácia priemyselných odvetví obrábacích strojov informovala Eurostat o spoločnej 

iniciatíve s Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu, v rámci ktorej sa už niekoľko rokov pracuje 

na návrhu Svetovej colnej únie na vytvorenie samostatnej položky v nomenklatúre harmonizovaného 

systému pre technológie aditívnej výroby 3D tlače. Doteraz nebolo možné monitorovať žiadne 

obchodné toky strojov na výrobu aditív, pretože boli nekonzistentne zaradené do rôznych položiek. 

Svetová colná únia návrh uvítala a návrh sa bude finálne schvaľovať.  
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Odporúčanie: Pridanie nešpecializovanej výroby ako triedy vo výrobe v skupine 32.9. Táto trieda by 

mohla podľa dohody zahŕňať 3D tlač. Koncepcia (a predaj) počítačových plánov pre 3D tlač by mala byť 

zaradená do triedy 71.12. Na výrobu strojového zariadenia by sa mala pridať nová trieda 28.97.61 

Sektor energetika, plyn, elektrina 

Skladovanie energie 

Skladovanie energie ako služba (Energy storage as a service, ďalej len „ESaaS“) umožňuje, aby 

zariadenie využilo výhody systému uskladnenia energie uzavretím dohody o poskytovaní služieb bez 

zakúpenia systému. Systémy ESaaS poskytujú celý rad služieb na vytváranie výnosov, vytváranie úspor 

a zlepšenie nezávislosti na elektrine. Prevádzka systému ESaaS je jedinečnou kombináciou moderného 

akumulátorového systému, systému riadenia energie a servisnej zmluvy, ktorá môže priniesť hodnotu 

tým, že poskytuje spoľahlivejší výkon ekonomickejším spôsobom. 

Odporúčanie: Vytvoriť novú triedu v skupine 52.1. Zváži sa rozdelenie skladovania elektrickej energie a 

uskladňovania plynu.62 

Poradenstvo v oblasti úspor energie 

Spoločnosti pôsobiace v oblasti úspor energie pôsobia v oblasti služieb energetickej účinnosti. Ich 

cieľom je zlepšenie energetickej účinnosti najmä znížením spotreby energie a znížením emisií v ovzduší 

ovplyvňujúcich klímu, šírenie kultúry energetickej účinnosti, transformácia využívania energie 

z nákladovo orientovanej na podporný prvok prevádzky. 

Odporúčanie: Environmentálne poradenstvo je zahrnuté v triede 74.90. Vysvetlivky v triede 74.90 by 

sa však mali rozšíriť.63 

Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Ochrana cenných prírodných prvkov a biodiverzity, implementácia opatrení na ochranu prírody 

                                                           
61 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
62 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
63 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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Realizácia opatrení na ochranu cenných prírodných hodnôt a zachovanie biodiverzity zahŕňa 

monitorovanie dôležitých častí prírody, monitorovanie stavu a realizáciu opatrení na ochranu prírody 

s cieľom zachovať cenné prírodné prvky, voľne žijúce živočíchy a rastliny a ich genetické zdroje, biotopy, 

ekosystémy alebo typy biotopov, ekologicky dôležité oblasti, lokality Natura 2000 a typy krajiny 

dôležité pre zachovanie biodiverzity. 

Zahŕňa tiež opatrenia na ochranu prírody, aby sa zabezpečila prevencia alebo obmedzenie hrozieb a 

zachovanie alebo zlepšenie hodnotných prírodných prvkov a biodiverzity. 

Odporúčanie: Na pokrytie týchto environmentálnych aktivít je potrebná nová trieda v skupine 81.3.64  

Manažment chránených území 

Manažment chránených území zahŕňa monitorovanie stavu prírody v chránenom území, realizáciu 

opatrení na prevenciu alebo obmedzenie ohrozenia prírody, dohľad nad dodržiavaním režimov 

ochrany, podporu postupov šetrných k prírode a usmernenie pre trvalo udržateľný rozvoj v chránenom 

území. Plány riadenia sú tiež základom na realizáciu vzdelávacích a osvetových programov, ktoré vo 

všeobecnosti zvyšujú vedomosti o chránenom území a prírode ako aj povedomia o jeho zložkách a o 

dôležitosti ich ochrany. 

Odporúčanie: Prediskutovať túto tému v súvislosti s environmentálnymi službami.65 

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Riešenia životného cyklu ako komplexnej služby pre podniky zahŕňajúcej dizajn, inštaláciu, 

fungovanie, údržbu a opravy počas celej životnosti výrobku 

Poskytovanie služieb často označovaných ako riešenia komplexného životného cyklu má tendenciu 

nahrádzať poskytovanie samostatných subdodávok alebo jednotlivých servisných činností pre odvetvia 

ako energetika, baníctvo, chémia, lesníctvo, spracovateľský priemysel, odpadové hospodárstvo alebo 

vodné hospodárstvo. 

                                                           
64 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
65 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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Činnosť poskytovateľov týchto služieb môže zahŕňať napríklad aj údržbu, opravu a modernizáciu 

priemyselného areálu, elektrární alebo aj jednotlivých systémov (aj keď masívnych) vo veľkých 

výrobných jednotkách. Činnosť konverguje k poskytovaniu veľkých a komplexných subdodávok. Dôraz 

sa však kladie na holistickú povahu služby, ktorá pokrýva celý životný cyklus výrobku od návrhu, 

následného postavenia závodu až po ukončenie jeho výroby. 

Odporúčania: Vytvoriť novú triedu 71.30.66 

Monitorovanie rozvojových projektov 

Zahŕňa niekoľko aktivít, ako je monitorovanie, analýza vplyvov na životné prostredie a hodnotenie 

výsledkov rôznych, napríklad stavebných projektov. Takéto aktivity môžu objednávať napríklad banky 

alebo vlády. 

Odporúčanie: Doplniť vysvetlivky k triede 41.10, resp. k divízii 42.67 

 

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Odporúčanie zákazníkov (zoznamy možných zákazníkov) 

Činnosti vykonávané sprostredkovateľmi, ktorí kontaktujú obe strany bez uzavretia obchodných 

rokovaní. Napríklad v prípade výrobného prebytku takýto sprostredkovateľ hľadá potenciálneho 

kupujúceho, ktorý si ho môže kúpiť. 

Odporúčanie: Na poskytnutie akéhokoľvek odporúčania (odporúčaní) sú potrebné ďalšie informácie.68 

 

 

 

 

                                                           
66 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
67 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
68 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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Predaj a obchodovanie 

Platformy na nákup, predaj a niekedy aj obchod s novým a použitým tovarom bez osobnej interakcie. 

Ďalšie platformy zdieľanej ekonomiky sa zameriavajú na špecifické oblasti. Kidizen je napríklad on-line 

trh na použité hračky a oblečenie pre deti. 

Príklad: eBay, Graiglist, Kidizen69 

 

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Poradenské činnosti v oblasti dôchodkového poistenia 

Poradcovia pre dôchodkové poistenie poskytujú poradenstvo súčasným zákazníkom (napr. 

zamestnancom, ktorí chcú upraviť svoj existujúci dôchodkový systém) a ľuďom, ktorí si chcú zriadiť 

dôchodkový plán. Poskytujú tiež poradenstvo spoločnostiam, ktoré chcú zriadiť dôchodkový plán pre 

svojich zamestnancov. 

Viaceré premenné ovplyvňujú to, na aký typ zákazníkov v oblasti dôchodkového poistenia by sa mali 

zamerať. Z tohto dôvodu musia mať dôchodkoví poradcovia dôkladnú znalosť tohto sektora a musia 

mať vedomosti o fungovaní investovania a daňových dôsledkoch. 

Odporúčanie: Zahrnúť činnosti do triedy 66.29.70 

 

Prenájom apartmánu/domu a Couchsurfing 

Ponúka majiteľom domov a bytov možnosť zdieľať svoj domov s turistami. 

Napríklad: Airbnb, VRBO a Couchsurfing 

 

 

                                                           
69 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
70 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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Peer to peer pôžičky 

Platformy požičiavania peer-to-peer umožňujú jednotlivcom požičiavať a požičať si peniaze bez toho, 

aby využili tradičné služby banky. 

Príklad: LendingClub, Prosper, SoFi 

 

Crowdfunding 

Crowdfunding spája ľudí, ktorí potrebujú peniaze s tými, ktorí sú ochotní ich poskytnúť. Na týchto 

platformách podnikatelia, umelci a iní prezentujú nápady na spustenie projektu alebo samotný projekt 

pre komunitu potenciálnych donorov a následne stanovujú cieľovú sumu a dátum získavania 

finančných prostriedkov. Do jednej kampane môžu prispieť desiatky, stovky alebo dokonca tisíce 

jednotlivcov. 

Príklad: Kickstarter, Indiegogo71 

Sektor doprava, logistika a poštové služby 

Spolujazda a Carsharing 

Majiteľom vozidiel je umožnené ponúkať cestujúcim cestovanie 

Príklad: Uber, Lyft, Car2Go, Zipcar, Blablacar 

Sektor kultúra a vydavateľstvo 

Riadenie kultúry 

Kultúrny manažment pokrýva veľký počet aktivít, ktoré sa vykonávajú v neziskových kultúrnych 

organizáciách, ako aj v kultúrnych podnikoch, ktoré  patria miestnym orgánom72: 

                                                           
71 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 

72 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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1. organizácia kultúrnych projektov (výber umelcov, umeleckých diel atď.), 

2. vedenie a kontrola kultúrneho podnikania, ktoré presahuje rámec riadenia podniku, 

3. vytvorenie politického rámca pre kultúrne vystúpenia, lobovanie za kultúru, vzťahy 

s verejnosťou, 

4. manažment finančných podmienok, napríklad: žiadosť o financovanie, fundraising, 

sponzorovanie. 

Odporúčanie: Doplniť vysvetlivky k triede 90.02 zahrnutím „kultúrneho rozvoja a koordinácie“. 

 

Kultúrny mediátor 

Kultúrni mediátori vyvíjajú a koordinujú programy a organizujú podujatia pre rôzne cieľové skupiny, 

ako napríklad mladí študenti, ktorí navštevujú múzeum. Obsah výstavy je pripravený pre deti, pre 

mladých študentov a sú vytvorené ďalšie informačné materiály, budú realizované hry a pod. 

Je to však nad rámec štandardizovanej prednášky (NACE Rev.2 85.59). Sociálno-politické otázky a iné 

znalosti by tiež mali byť zrozumiteľné a dostupné pre rozličné cieľové skupiny. 

Odporúčanie: Doplniť vysvetlivky v triede 85.52 o informácie o kultúrnej mediácii.73 

 

Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport 

E-športy 

E-športy (tiež známe ako elektronické športy alebo eSporty) sú formou súťaže prostredníctvom 

videohier. Najčastejšie majú elektronické športy formu organizovaných súťaží multiplayerových 

videohier, a to najmä medzi profesionálnymi hráčmi a tímami. Hoci organizované online a offline 

súťaže sú už dlhodobou súčasťou kultúry videohier, boli ešte pred 10 rokmi organizované prevažne 

medzi amatérmi. Veľký nárast popularity nastal vďaka účasti profesionálnych hráčov a divácka 

sledovanosť narástla vďaka online sledovaniu z veľkých podujatí. Od roku 2010 boli elektronické športy 

                                                           
73 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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významným akcelerátorom v hernom priemysle, pričom vývojári hier ich aktívne navrhovali smerom k 

profesionálnej subkultúre elektronických športov. 

Odporúčanie: Zahrnúť e-športy do tried 93.12 alebo 93.19, v závislosti od toho, či ide o klubovú činnosť 

alebo profesionálny elektronický šport.74 

 

Klinické monitorovanie 

Spolupracovník klinického výskumu, tiež nazývaný ako klinický kontrolór alebo skúšobný kontrolór, je 

zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva mnohé činnosti súvisiace s lekárskym výskumom, najmä 

klinickými skúškami.  

Odporúčanie: Zahrnúť činnosť do triedy 72.1975 ako činnosť monitorovania klinických skúšok, 

zabezpečovania súladu s protokolom klinického skúšania a kontroly činností na klinickom pracovisku, 

a tým aj podporu výskumu a vývoja.  

Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

Údržba a upratovacie služby zahŕňajú širokú škálu služieb: chemické čistenie, obuvníctvo, retušovanie, 

starostlivosť o krásu, športové aktivity, kancelársky dizajn, detské jasle, spoločný vozový park, 3D tlač, 

administratívne úlohy. 

Ide o kombinovanú činnosť, ktorá je podobná koncepcii triedy 82.11 (Kombinované administratívno-

kancelárske činnosti).  

Odporúčanie: Diskutovať v kontexte obchodu so službami. Ide o formu sprostredkovania služieb.76 

 

 

 

 

                                                           
74 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
75 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 

76 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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Spolupráca (co-working) 

Tieto platformy umožňujú zdieľať náklady na prenájom kancelárií, inžinierske siete, sklady, pošty a 

kancelárske potreby s inými subjektami. Je to užitočné najmä pre živnostníkov a veľmi malé podniky, 

ktoré nemajú veľké zásoby, ktoré by si vyžadovali veľa úložného priestoru. 

Príklad: Spaceos77 

 

Občianska mediácia 

Občianska mediácia je formou alternatívneho riešenia sporov medzi dvoma alebo viacerými stranami 

s konkrétnymi následkami. Obvykle nezainteresovaná tretia strana – mediátor – pomáha stranám pri 

rokovaniach o kompromise. Sprostredkovatelia môžu sprostredkovať spory v rôznych oblastiach, ako 

sú obchodné, právne, diplomatické, pracovné, komunitné alebo rodinné záležitosti. Mediátori môžu 

byť právnici, ale nie je to podmienka. 

Odporúčanie: Občianska mediácia pre osoby je klasifikovaná v 88.99 a pre podniky v 69.10.78 

 

Sektor remeslá a osobné služby 

Relokačný koučing 

Sú to činnosti podnikov, ktoré v oblasti ľudských zdrojov ponúkajú služby so zameraním napríklad na 

zaradenie sa do pracovného prostredia: vyhľadanie nového bydliska, zabezpečenie dopravy 

a dokumentov a potvrdení a tak ďalej. V niektorých prípadoch ponúkajú širšie služby. Relokačný 

koučing (prechodový koučing) pomáha pripraviť sa emocionálne na veľké zmeny v práci, prechod do 

nového zamestnania alebo na iné veľké zmeny v živote osôb. Mnohí klienti vyhľadávajú služby, pretože 

sa cítia zaseknutí, stratení alebo zmätení na súčasnom mieste a prostredníctvom koučingu sa dáva 

význam tomu, čo sa deje a ako sa na vec pozrieť z iného pohľadu bez ohľadu na to, kde sa osoby 

nachádzajú a akému typu prechodnej výzvy čelia. Bežnými témami relokačného koučingu sú strach z 

                                                           
77 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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neznámeho, nedostatok spolupatričnosti, prokrastinácia, perfekcionizmus, nedostatočná 

zrozumiteľnosť, vzťahové výzvy a silné emócie. 

Odporúčanie: Pridať novú triedu 96.05 pre koučovanie všeobecne.79 

 

Úschovňa batožiny 

Ponúka možnosť úschovy batožiny v obchodoch alebo na súkromných miestach na najvhodnejšom 

mieste pre cestujúcich. 

Príklad: Bagbnb, LuggageHero80 

 

Návrh, výroba a prenájom kvetín, rastlín a kvetinových kompozícií (na svadby, podujatia) 

Služby majú komplexný charakter z dôvodu, že sa špecializujú na dizajn a inštaláciu prenajímaných 

kvetov a rastlín za účelom optimalizácie výsledkov realizovaného podujatia. 

Tieto podniky sa v súčasnosti klasifikujú do divízie 77  Prenájom a lízing NACE Rev.2, keďže súčasťou 

služby je prenájom rastlín a kvetov. Podniky však neposkytujú len kvety a rastliny, ale vyberajú tému, 

pripravujú miesto a zabezpečujú ich inštaláciu čo najatraktívnejším spôsobom. V dôsledku toho sa zdá, 

že ich zaradenie do divízie 77 Prenájom a lízing v rámci klasifikácie NACE Rev.2 je mierne redukčné. 

Odporúčanie: Je potrebné pridať novú činnosť v oblasti služieb dekoratívneho dizajnu, ako je dekorácia 

priestorov alebo výkladov s kvetmi, vianočnými hračkami atď.81 

 

5.9 Metodický postup aktualizácie SK ISCO-08  

 

Metodický postup aktualizácie SK ISC0-08 stanovuje základný rámec na aktualizáciu jednej 

z najdôležitejších sociálno-ekonomických klasifikácií v SR. Jej účelom je vymedziť proces aktualizácie 

Štatistickej klasifikácie zamestnaní, ktorá bola vydaná Vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015 Z.z. s účinnosťou 

                                                           
79 EUROPEAN COMMISSION - EUROSTAT. NACE Review - State of the art. [elektronická pošta]. Správa pre : Jozef 
Krabáč. 2019-06-05. [cit. 2019-06-10]. Osobná komunikácia. 
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od 1.1.2016. Vzhľadom na náročnosť a komplexnosť týchto odborných prác je nevyhnutné, aby 

metodický postup definoval základné východiská a ciele, úlohy a kompetencie stakeholderov, 

zainteresovanosť používateľov, informačné zdroje, metódy verifikácie, charakter pilotného overovania 

a predpoklady úspešnej implementácie.   

Aktualizácia má zásadný vplyv na štatistickú komparabilitu. V prípade kontinuálneho zabezpečovania 

aktualizácií je ich vplyv menej zásadný, ako v prípade zásadnejších, menej častých štruktúrnych zmien, 

ktoré môžu pôsobiť negatívne na niektoré druhy štatistických výstupov. Podrobná a dostupná 

dokumentácia aktualizácie je jedným z jej najdôležitejších predpokladov, prostredníctvom ktorého sa 

identifikujú a zapracujú zmeny na trhu práce.  

Klasifikácia odzrkadľuje aktuálny stav štruktúrovaného javu k presne stanovenému dátumu. Vzhľadom 

na neustály vývoj a zmenu kvality skúmaných javov je nevyhnutné kontinuálne vyhodnocovať mieru, 

v akej platná klasifikácia dokáže hodnoverne popísať skúmaný jav vo väzbe na kvalitu, ktorú požadujú 

jej používatelia. Aktualizácia je štandardným nástrojom, ktorého účelom je premietnuť relevantné 

zmeny do systematickej a aj popisnej časti klasifikácie. Aktualizácia, resp. revízia klasifikácií je 

permanentná aktivita, ktorej základom je efektívna komunikačná väzba medzi správcom klasifikácie 

a jej používateľmi. Prostredníctvom aktualizácie dôjde k viacerým zmenách v štruktúre zamestnaní 

vzhľadom na neustály vývoj na trhu práce, inovácie, nové technológie, výrobky a služby v rámci 

všetkých sektorov národného hospodárstva.  

Aktualizácia SK ISCO-08 je v metodickom postupe členená na tri základné fázy, ktorých súčasťou sú 

jednotlivé aktivity. Ich spoločnou úlohou je kvalifikovane pripraviť a nastaviť proces aktualizácie, 

efektívne, erudovane posudzovať všetky zásahy do súčasnej systematickej časti SK ISCO-08 a následne 

účinne a proklientsky implementovať aktualizovanú verziu SK ISCO-08.  
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Schéma č. 13 Fázy aktualizácie SK ISCO-08 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

5.10 Prípravná fáza aktualizácie SK ISCO-08 

 

Cieľom prípravnej fázy aktualizácie SK ISCO-08 je absorbovať, posúdiť a použiť tuzemské a zahraničné 

informácie súvisiace so všetkými krokmi aktualizácie SK ISCO-08. Je členená na nasledujúce 4 aktivity:  

▪ Analýza potrieb používateľov 

▪ Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí 

▪ Formulovanie princípov aktualizácie 

▪ Nastavenie spolupráce so sektorovými radami 

Na základe záverov a zistení jednotlivých aktivít prípravnej fázy sa inovuje a sfinalizuje metodika 

aktualizácie SK ISCO-08.  
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5.10.1 Analýza potrieb používateľov 

 

Cieľom tejto aktivity je zmapovať, popísať a najmä následne premietnuť potreby používateľov SK ISCO-

08 do aktualizovanej verzie SK ISCO-08. Vzhľadom na to, že kompetencie, ciele, spôsoby použitia SK 

ISCO-08 sa odlišujú pri rôznych používateľoch, je potrebné nájsť optimálne riešenie pre najširšiu 

skupinu používateľov.  

V rámci tejto aktivity sa oslovia kľúčoví používatelia SK ISCO-08, najmä ústredné orgány štátnej správy 

vrátane ministerstiev, zástupcovia územnej a záujmovej samosprávy, zamestnávatelia, Ústredie PSVR 

a úrady PSVR a ďalšie subjekty. Získané informácie sa vyhodnotia z pohľadu relevantnosti a zistenia sa 

premietnu do ďalších aktivít a fáz aktualizácie SK ISCO-08. 

Používateľa SK ISCO-08 možno charakterizovať ako právnickú, resp. fyzickú osobu, ktorá používa túto 

klasifikáciu pre svoje potreby, resp. na zabezpečenie svojej činnosti.  

Zoznam hlavných používateľov SK ISCO-08, ktorí budú v rámci analýzy potrieb oslovení 

a charakteristika spôsobu použitia SK ISCO-08: 

ŠÚ SR – v rámci štatistických zisťovaní najmä v oblasti práce a miezd, zamestnanosti, nezamestnanosti 

a sčítania obyvateľov, domov a bytov zbiera a spracúva informácie o zamestnaní respondentov 

a klasifikuje zamestnania a osoby do jednotlivých klasifikačných kategórií. 

MPSVR SR – používa SK ISCO-08 v 3 základných oblastiach, a to: 

▪ Štatistické zisťovania: SK ISCO-08 je súčasťou výberových štatistických zisťovaní zameraných 

na cenu práce, platy v štátnej službe a voľné pracovné miesta u živnostníkov.  

▪ Národná sústava povolaní/Sektorovo riadené inovácie: SK ISCO-08 je rámcom na identifikáciu 

všetkých zamestnaní existujúcich na trhu práce v SR, ktoré sú následne expertmi v sektorových 

radách dopracované do formy NŠZ.  

▪ Prognózy vývoja na trhu práce: SK ISCO-08 je základná klasifikácia na predikciu budúceho 

vývoja na trhu práce z pohľadu kvantifikácie budúcich potrieb zamestnávateľov, analýzy 

vzdelávacích potrieb a hodnotenia uplatnenia absolventov.  

Ústredie PSVR a úrady PSVR – SK ISCO-08 je najvýznamnejšou klasifikáciou, ktorá sa v oblasti verejných 

služieb zamestnanosti využíva. Ide najmä o nasledovné spôsoby použitia: 
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▪ nahlasovanie voľných pracovných miest, špecificky v prípade pracovníkov zo zahraničia, 

▪ špecifikácia nedostatkových pracovných miest v zmysle § 12, písm. ai Zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

▪ evidencia UoZ a ZoZ s cieľom identifikovať ich prax a preferované zamestnanie, 

▪ na párovanie voľných pracovných miest a pracovných síl (účel sprostredkovania práce), analýzy 

trhu práce, regionálnu štatistiku o cene práce a pod., 

▪ na schvaľovanie a hodnotenie aktívnych opatrení trhu práce, 

▪ na sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní najmenej počas šiestich 

mesiacov od jeho prijatia do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie 

prostredníctvom niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce. 

Inšpektoráty práce – využívajú SK ISCO-08 pri monitorovaní a vyhodnocovaní pracovných úrazov v SR. 

Informácia o zamestnaní v zmysle SK ISCO-08 sa vyžaduje pri nahlasovaní registrovaných pracovných 

úrazov v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o 

registrovanom pracovnom úraze.  

MH SR – SK ISCO-08 sa používa v zmysle Vyhlášky MH SR č. 187/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o 

priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o 

využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule.  

Úrad vlády SR – SK ISCO-08 využíva v rámci kompetencií v oblasti štátnej služby ako štandardného 

prvku v rámci opisu štátnozamestnaneckého miesta v zmysle Prílohy č. 1 Zákona č. 55/2017 Z.z. o 

štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

MZ SR – na základe Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 

prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na 

zaradenie prác do kategórií je identifikácia zamestnaní prostredníctvom SK ISCO-08 obligatórnou 

náležitosťou návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie alebo na zmenu 

alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie.  

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov – využívajú klasifikáciu SK ISCO-08 najmä na analytické 

účely  (analýzy ceny práce, nákladov práce a pod.) a kolektívne vyjednávanie, ale aj na ďalšie činnosti 

pre svojich členov.  
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Personalisti – využívajú SK ISCO-08 v personálnych a mzdových programoch, na nahlasovanie voľných 

pracovných miest, nábor nových zamestnancov, tvorbu podnikových katalógov, mzdové porovnania, 

na optimalizáciu mzdových systémov a štatistické účely. 

Riadiaci pracovníci – pracujú s výstupmi a mzdovým benchmarkingom na permanentné porovnanie 

ceny práce pri nastavovaní personálnych stratégií, systémov odmeňovania, plánovaní ľudských zdrojov 

a prípravu strategických rozhodnutí. 

Výchovní, profesijní a kariéroví poradcovia – usmerňujú žiakov, študentov, uchádzačov o prácu 

a ďalšie osoby pri voľbe povolania, rekvalifikácii, resp. prehĺbení a zvýšení kvalifikácie formou 

oboznamovania klienta s popisom práce a kvalifikačnými predpokladmi, odbornou prípravou, 

kariérnymi a pracovnými možnosťami.  

Decízna sféra – využíva najmä štatistické prehľady a výstupy o zamestnaniach a trhu práce pri 

formulácii a implementácii ekonomických a sociálnych politík a jednotlivých opatrení a pri následnom 

monitorovaní progresu. 

Vedeckí pracovníci – prostredníctvom SK ISCO-08 sa skúmajú rôzne aspekty práce so zameraním 

napríklad na vzťah medzi zamestnaniami a osobnosťou, záujmami, problémami pracovníkov, pri 

štúdiách životného štýlu, správania sa a sociálneho statusu a v neposlednom rade pri analýze príjmov, 

ako aj pri analýze rovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce.  

Verejnosť – SK ISCO-08 napríklad využíva pri hľadaní uplatnenia na trhu práce, pri získavaní informácií 

o podmienkach svojho zamestnania.  

 

Tabuľka č. 40 Kvantifikácia minimálneho počtu zapojených subjektov podľa používateľov 

Používateľ Minimálny počet zapojených používateľov 

ŠÚ SR 3 

MPSVR SR  3 

Ústredie PSVR a úrady PSVR 50 

Inšpektoráty práce 1 

MH SR 1 

Úrad vlády SR 1 

MZ SR 1 

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov 10 

Personalisti 50 

Riadiaci pracovníci 5 
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Používateľ Minimálny počet zapojených používateľov 

Výchovní, profesijní a kariérni poradcovia 5 

Decízna sféra, vedeckí pracovníci 2 

Verejnosť 10 

SPOLU 142 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Minimálny počet subjektov zapojených do zisťovania potrieb používateľov bude 142. Jednotlivé 

subjekty, resp. konkrétne osoby budú zapojené do analýzy na základe ich kompetencií, pracovného 

zaradenia, spoločensko-ekonomického významu a profesionálnych kontaktov. Identifikácia 

používateľov poslúži aj ako prípravná fáza na výber expertov do  odborných tímov na prácu počas 

realizačnej fázy aktualizácie SK ISCO-08.  

Analýza potrieb používateľov sa realizuje formou elektronického dotazníka, ktorý bude jednotný pre 

všetkých používateľov. Vybraným používateľom bude zaslaný odkaz, z ktorého sa používatelia 

prekliknú priamo do dotazníka. Dotazník bude rozdelený na dve časti. V rámci prvej časti budú 

požadované informácie na identifikáciu používateľa na prípadné nadviazanie ďalšej spolupráce, resp. 

prípadné vysvetlenie sprostredkovaných informácií. V druhej časti sa budú nachádzať štandardizované 

otázky zamerané na tieto okruhy: 

▪ Na čo presne používateľ používa klasifikáciu SK ISCO-08? 

▪ Na akej klasifikačnej úrovni kódu používa klasifikáciu SK ISCO-08? 

▪ Ako používateľovi vyhovuje klasifikácia SK ISCO-08? 

▪ Ako je používateľ spokojný s podrobnosťou klasifikácie SK ISCO-08? 

▪ Námety na intenzifikáciu a optimalizáciu využívania klasifikácie SK ISCO-08.  

▪ Ktoré zamestnanie by používateľ vyradil/doplnil do klasifikácie SK ISCO-08?  

▪ Ako často by používateľ privítal aktualizáciu klasifikácie SK ISCO-08? 

 

Prípadné chýbajúce odpovede alebo nejasnosti v odpovediach budú verifikované prostredníctvom 

telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie. Získané odpovede budú spracované a údaje 

budú vyhodnotené podľa jednotlivých otázok a typu používateľov. Vzhľadom na to, že SK ISCO-08 je 

národná verzia klasifikácie zamestnaní, potreby a požiadavky používateľov SK ISCO-08 na úrovni 7-

miestneho kódu budú prioritizované.  
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5.10.2 Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí 

Cieľom aktivity je popísať techniku, metódy, formy a prístupy rôznych krajín k revidovaniu, resp. 

aktualizácii klasifikácie zamestnaní a nájsť tie prvky, ktoré sú úspešne overené a vhodné na 

implementáciu do podmienok SR. Prax potvrdzuje, že spôsoby tvorby a revidovania sa medzi 

jednotlivými krajinami značne odlišujú a vyvíjajú. Používajú sa nové zdroje dát, sofistikovanejšie 

nástroje a objavujú sa progresívne spôsoby utilizácie výstupov.  

V rámci tejto aktivity sa vyselektujú viaceré krajiny, v ktorých sa analyzujú nasledovné okruhy tém: 

1. aktuálny stav a legislatívna úprava, 

2. vzťah k ISCO-08,  

3. klasifikačná štruktúra, 

4. stav implementácie, resp. aktualizácie, 

5. využívaný a zamýšľaný spôsob aktualizácie, 

6. spôsoby použitia.  

 

Hlavné kritériá selekcie krajín do analýzy prvkov dobrej praxe: 

▪ Hospodárstvo  – preferované budú krajiny, ktoré majú podobnú štruktúru národného 

hospodárstva, ktorá indikuje analogickú štruktúru zamestnaní na trhu práce. 

▪ Informačné zdroje – kvalitná analýza je podmienená aj dostatočným množstvom dostupných 

informácií, resp. spolupracujúcimi expertami. Uprednostnené budú tie krajiny, o ktorých sa 

podarí získať dostatočné množstvo informácií na hodnoverný opis aktuálnej situácie.  

▪ Vzťah k medzinárodnému štandardu ISCO-08 – preferované budú krajiny, ktoré vytvárajú 

národné verzie klasifikácie zamestnaní na podklade ISCO-08.  

Cieľom aktivity je spracovať a komparovať minimálne 5 krajín a identifikovať minimálne 10 prvkov 

dobrej praxe vhodných na implementáciu v SR.   

  



   
 

370 
 

5.10.3 Formulovanie princípov aktualizácie 

 

 Cieľom aktivity je identifikovať a definične vymedziť základné zásady revidovania štruktúry zamestnaní 

SK ISCO-08. Finálna podoba všetkých princípov sa posúdi a verifikuje zo strany riadiaceho orgánu 

aktualizácie SK ISCO-08. Princípy aktualizácie sa budú týkať najmä:  

1. klasifikačných kritérií – SK ISCO-08 má 2 základné klasifikačné kritériá, a to špecializáciu 

zručností a úroveň zručností, ktoré sú určujúce pre korektnú identifikáciu hlavnej triedy, triedy, 

skupiny a podskupiny, ktorá by mala byť predmetom aktualizácie.  

2. názvoslovia – princípy sa budú týkať konštrukcie názvov jednotiek zamestnaní. Hodnotiaca 

komisia sa musí najmä vysporiadať s problematikou cudzojazyčných výrazov, ktoré v mnohých 

prípadoch nemajú slovenský ekvivalent. Podľa doteraz zaužívaných pravidiel bolo nevyhnutné, 

aby všetky jednotky zamestnaní boli výlučne v slovenskom jazyku. V rámci princípov 

súvisiacich s názvoslovím sa taktiež určia prioritizované pojmy konštrukcie názvu jednotiek 

zamestnaní, ako napríklad špecialista, riadiaci pracovník, odborný pracovník, majster, operátor 

atď.    

3. modifikovania štruktúry hlavných tried, tried, skupín a podskupín – určí sa spôsob, akým 

bude možné meniť aktuálnu štruktúru klasifikačných kategórií na všetkých úrovniach 

zovšeobecnenia.  

4. úrovne zovšeobecnenia – bude veľmi dôležité vymedziť požadovanú „podrobnosť“ klasifikácie 

a taktiež ju v procese aktualizácie striktne dodržiavať, aby boli všetky jednotky zamestnaní na 

rovnakej úrovni zovšeobecnenia v rámci celej klasifikácie SK ISCO-08.  

5. kódového označenia – určia sa princípy tvorby, resp. zmeny kódového označenia jednotiek 

zamestnaní, ktoré budú: 

▪ doplnené, 

▪ vyradené,  

▪ zlúčené,  

▪ rozčlenené, 

▪ premenované.  

Schválenie princípov aktualizácie SK ISCO-08 bude v kompetencii Hodnotiacej komisie.  



   
 

371 
 

5.10.4 Nastavenie spolupráce so sektorovými radami 

Medzi subjekty s kľúčovým vplyvom na štruktúru jednotiek zamestnaní v SK ISCO- 08 jednoznačne 

patria jednotlivé sektorové rady. Sektorové rady garantujúce zoznam NŠZ a SK ISCO-08, musia byť v 

neustálej interakcii. Z tohto dôvodu musí byť spracovaný základný mechanizmus korekcie zoznamu 

garantovaných NŠZ, aby sa predišlo neopodstatneným zásahom a nejednotnému postupu v rámci 

všetkých sektorových rád, resp. Aliancie sektorových rád za podmienky zachovania potrebnej flexibility 

a pružného reagovania na požiadavky zamestnávateľov. Vzhľadom na neustály vývoj na trhu práce 

bude permanentne potrebné posudzovať návrhy a pripomienky zo strany členov sektorových rád, 

vrátane členov pracovných skupín a ďalších zapojených odborníkov. 

Spolupráca so sektorovými radami vychádza z nasledujúcich princípov, resp. základov:  

▪ SK ISCO-08 je základným nástrojom na identifikáciu zamestnaní na trhu práce v SR a vytvára 

rámec pre NSP.  

▪ Jednotky zamestnaní boli rozdelené medzi všetky sektorové rady. Nepriradené boli jednotky 

zamestnaní s kódovým označením „999 – inde neuvedený“.  

▪ Činnosťou expertov v sektorových radách došlo k modifikácii najmä názvov zamestnaní a tiež 

v niektorých prípadoch rozčleneniu na podrobnejšiu úroveň. Zoznam garantovaných NŠZ nie 

je teda plne v zhode  s SK ISCO-08. 

▪ Mechanizmus korekcie zoznamu garantovaných NŠZ zo strany expertov sektorových rád musí 

byť regulovaný, aby sa zachovala kompaktnosť a konzistencia tejto klasifikácie.  

Zoznam garantovaných NŠZ sa vyznačuje vyššou flexibilitou ako klasifikácia SK ISCO-08. Každá 

opodstatnená zmena v zozname garantovaných NŠZ sa prejaví v SK ISCO-08 s časovým oneskorením. 

Až do okamihu aktualizácie, resp. revízie je k novému, resp. upravenému NŠZ priradený kód 

príbuzného zamestnania, resp. kód „999 - inde neuvedený“. Po aktualizácii, resp. revízii klasifikácie 

zamestnaní dôjde k prekódovaniu NŠZ priradením príslušného kódu. Princípy tvorby NŠZ a jednotiek 

zamestnaní klasifikácie zamestnaní sú podobné, nie však rovnaké, z čoho vyplývajú rozdiely.  

V rámci činnosti sektorových rád budú vytvorené tri druhy formulárov, v rámci ktorých sa 

štandardizujú procesy: 
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▪ doplnenia nového NŠZ, ktorý nemá oporu v SK ISCO-08 – dôraz bude kladený na identifikáciu 

rozdielnych, resp. nových pracovných úloh a zručností, ktorými sa dané zamestnanie odlišuje 

od už existujúcich zamestnaní, 

▪ úprava názvu existujúceho NŠZ – dôraz bude kladený na rešpektovanie princípov názvoslovia  

a najmä na to, aby sa nemenil charakter zamestnania, 

▪ vyradenie NŠZ – dôraz bude kladený na odôvodnenie tohto kroku, aby sa predišlo 

neopodstatnenému vyraďovaniu NŠZ z dôvodu momentálnej absencie vhodných členov 

sektorových rád, resp. pracovných skupín, ktorí by boli ochotní a kompetentní NŠZ vypracovať.  

Výsledkom tejto aktivity bude formalizovaný postup modifikácie NŠZ, o ktorom budú všetci tajomníci 

informovaní.  

5.11 Realizačná fáza 

 

Realizačná fáza je kľúčovou etapou aktualizácie SK ISCO-08, ktorej cieľom je z hodnoverných zdrojov 

zhromaždiť relevantné informácie, expertne ich posúdiť prostredníctvom vyškolených členov 

odborných tímov a vytvoriť pilotne overenú, finálnu verziu aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08. Fáza 

je členená do nasledujúcich 4 aktivít:  

1. Informačné zdroje  

2. Odborné tímy 

3. Vypracovanie návrhu, pilotné overenie 

4. Spracovanie finálnej verzie  

 

Realizačná fáza je zakončená sfinalizovaním aktualizovanej verzie SK ISCO-08, ktorá tvorí podklad 

nasledujúcich legislatívnych krokov na jej vydanie formou vyhlášky zo strany ŠÚ SR.   

 

5.11.1 Informačné zdroje  

Predpokladom úspešnej aktualizácie SK ISCO-08 sú relevantné informačné zdroje, na základe ktorých 

bude možné zistiť nesúlad medzi aktuálnym zoznamom jednotiek zamestnaní, ktoré figurujú 
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v systematickej časti SK ISCO-08 a zamestnaniami, ktoré sú vykonávané pracovníkmi na území SR. 

Informačné zdroje vytvoria východiskovú databázu na prácu ad hoc pracovných skupín.  

Informačný zdroj možno na účely aktualizácie SK ISCO-08 definovať ako elektronický a tlačený prameň, 

z ktorého možno čerpať informácie o aktuálnom stave a štruktúre pracovných miest na národnom trhu 

práce s dôrazom na inovácie, používanú terminológiu, požadovanú úroveň zručností. 

Vzhľadom na expertné skúsenosti Riešiteľského tímu SRI nie je potrebné analyticky vyhodnotiť 

informačné zdroje z pohľadu rôznych kritérií ako napríklad dostupnosť, aktuálnosť, používatelia, obsah 

a rozsah informačného zdroja. Ako kľúčové prvky informačných zdrojov budú v rámci aktualizácie SK 

ISCO-08 využité (exeplifikatívny výpočet): 

1. Integrovaný systém typových pozícií  - tripartitný, multifunkčný poradenský nástroj v oblasti 

služieb zamestnanosti, ktorý ponúka informačno-poradenské nástroje, ktoré pomáhajú 

občanom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca. 

Z pohľadu aktualizácie SK ISCO-08 budú ako informačný zdroj spracované informácie o voľných 

pracovných miestach, ktoré sú nahlasované zo strany zamestnávateľov. Inzerované voľné 

pracovné miesta sú ideálnym zdrojom informácií, keďže možno predpokladať, že sa v nich 

v najvyššej miere objavia nové pracovné miesta, ktoré sa neobsadzujú z dôvodu fluktuácie.  

2. Informačný systém o cene práce - je zameraný na poskytovanie objektívnych štvrťročných 

informácií o stave a vývoji odmeňovania zamestnancov, štruktúre miezd, rozdieloch v 

zárobkoch žien a mužov, dochádzke pracovných síl z miesta bydliska do miesta výkonu práce, 

fluktuácii zamestnancov, zamestnávaní cudzincov, trendoch v profesijných štruktúrach 

zamestnanosti, pracovnom uplatnení zamestnancov so zdravotným postihnutím a celkových 

nákladoch práce v 8 samosprávnych krajoch SR (vyšších územných celkoch), spádových 

oblastiach a menších územných celkoch. Informačný systém o cene práce skúma 58 položiek s 

pokrytím viac ako 1,2 milióna zamestnancov – približne polovice slovenskej ekonomiky. 

Spoločnosti zapísané v OR SR, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne 

kraje, obce a iné organizácie nad 100 zamestnancov sú zahrnuté vyčerpávajúco. 

Zamestnávateľské subjekty do 100 zamestnancov selektívne na základe stratifikačných kritérií 

regiónu, ekonomickej činnosti a veľkostnej kategórie. Z pohľadu aktualizácie SK ISCO-08 budú 

ako informačný zdroj spracované údaje o: 

▪ pracovných pozíciách, ktoré sú momentálne priradené ku kódom 999-inde neuvedený, čiže 

pracovné pozície, ktoré by mali byť nezatriediteľné do aktuálnej verzie SK ISCO-08. 
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▪ zamestnávateľoch, ktorí v najvyššej miere využívajú kódy 999-inde neuvedený. Účelom bude 

analyzovať opodstatnenosť zatriedenia a identifikácia nových zamestnaní.  

3. Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO – ESCO bolo 

detailne charakterizované na účely Priebežnej správy č. 1 a bol navrhnutý model 

implementácie. Na podklade hĺbkovej analýzy sa plánuje ku všetkých NŠZ doplniť ekvivalent z 

piliera povolaní ESCO, a to na optimálnej úrovni zovšeobecnenia. Priradí sa to povolanie ESCO, 

ktoré má najviac spoločných prvkov, vrátane požadovaného stupňa EKR. Odborné práce 

spočívajúce v priraďovaní ESCO a NŠZ budú dokončené v septembri 2019. Na podklade 

realizovaných odborných prác sa hĺbkovo posúdia povolania ESCO, ktoré momentálne nemajú 

ekvivalent v NŠZ, resp. SK ISCO-08. V prípade, ak pôjde o nové zamestnania na trhu práce, 

budú po posúdení expertov zo sektorových rád doplnené do SK ISCO-08 a priradené na 

garanciu niektorej zo sektorových rád.  

4. sektorové rady a ich pracovné skupiny – predstavujú ideálny informačný zdroj, keďže pri 

kreovaní a modifikácii zoznamu garantovaných NŠZ na podklade SK ISCO-08 posudzujú 

zamestnania komplexne a vo vzájomnej súvislosti. Bude posúdená akákoľvek zmena zoznamu 

garantovaných NŠZ s tendenciou doplniť všetky nové NŠZ do SK ISCO-08.  

5. HISCO – je webová aplikácia dostupná na www.hisco.sk, ktorá pomáha všetkým používateľom 

SK ISCO-08 správne zatrieďovať zamestnania. Z pohľadu aktualizácie SK ISCO-08 budú 

kľúčovým informačným zdrojom dve databázy, a to: 

▪ databáza zadaných požiadaviek zo strany používateľov, ktoré boli vyriešené priradením kódu 

999 – inde neuvedený.  

▪ databáza návrhov na revíziu SK ISCO-08, ktorá permanentne zberá návrhy na doplnenie, 

preradenie, vyradenie, premenovanie, rozčlenenie a zlúčenie jednotiek zamestnaní SK ISCO-

08.  

6. podnikové katalógy prác – vybraní zamestnávatelia budú požiadaní o sprostredkovanie  

podnikových katalógov prác, ktoré obsahujú interné názvy, zaradenia a charakteristiky 

vnútrofiremných pracovných pozícií. Predmetom analýzy budú najmä nové pracovné pozície.  

Výstupom aktivity budú štruktúrované návrhy, pripomienky na aktualizáciu SK ISCO-08, ktoré budú 

kvalifikovane posudzované zo strany expertov.  
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5.11.2 Odborné tímy 

V odborných tímoch sa združujú experti participujúci na aktualizácii SK ISCO-08. V rámci aktualizácie 

sa využijú 2 základné typy odborných tímov: 

1. Hodnotiaca komisia, 

2. pracovné skupiny. 

Hodnotiaca komisia je najvyšším orgánom rozhodujúcim o všetkých otázkach súvisiacich 

s aktualizáciou. Jej úlohou je najmä posudzovať pripomienky a návrhy na zmeny systematickej časti SK 

ISCO-08.  

Štruktúra expertov Hodnotiacej komisie: 

▪ dvaja zástupcovia ŠÚ SR, 

▪ jeden zástupca Ústredia PSVR, 

▪ jeden zástupca Úradu vlády SR, 

▪ jeden zástupca Realizačného tímu SRI. 

 

Kľúčové kompetencie členov Hodnotiacej komisie: 

▪ schválenie metodiky a princípov aktualizácie SK ISCO-08, 

▪ odborné posudzovanie všetkých návrhov a pripomienok na zmenu systematickej časti SK ISCO-

08, resp. v prípade potreby aj návrhov na zmenu popisnej časti SK ISCO-08, 

▪ prizývanie členov pracovných skupín, 

▪ schválenie pracovnej, resp. finálnej verzie aktualizovanej SK ISCO-08, 

▪ koordinácia pilotného overovania, 

▪ rozhodovanie o spôsobe zapracovania zistení pilotného overovania pracovnej verzie,  

▪ vypracovanie finálnej verzie aktualizovanej SK ISC0-08. 

Pracovné skupiny sa vytvoria v prípade potreby detailného posudzovania štruktúry zamestnaní 

v určitej oblasti, resp. na riešenie špecifického problému. Všetci členovia odborných tímov absolvujú 

odbornú prípravu zameranú na aktualizáciu SK ISCO-08. 

Kľúčové kompetencie členov pracovných skupín: 

 
▪ navrhnúť úpravu zoznamu jednotiek zamestnaní, 



   
 

376 
 

▪ spracovať podkladový materiál na aktualizáciu SK ISCO-08, 

▪ zúčastňovať sa na rokovaniach pracovnej skupiny, 

▪ vystúpiť na rokovaní hodnotiacej komisie, 

▪ spolupracovať s expertami iných pracovných skupín, resp. s členmi sektorových rád. 

 
Schéma č. 14 Organizačná schéma odborných tímov 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 

Hodnotiaca komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Hodnotiaca 

komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných expertov. V rámci pracovných skupín sa tieto 

podmienky neuplatňujú.  

 

5.11.3 Vytvorenie pracovnej verzie, pilotné overenie 

Cieľom aktivity je zapracovať všetky schválené pripomienky a návrhy do systematickej časti SK ISCO-08 

a verifikácia pracovnej verzie vo vybraných organizáciách. Najvýznamnejšou úlohu je presne 

a spoľahlivo identifikovať správnu podskupinu SK ISCO-08, do ktorej sa doplnia nové zamestnania. 

V rámci tohto procesu sa budú využívať najmä oficiálne vysvetlivky ISCO-08. Vzhľadom na skutočnosť, 

že ISCO-08 bolo vydané pred viac ako 10 rokmi, možno predpokladať viaceré komplikácie v rámci 

určovania príslušnej podskupiny SK ISCO-08. V týchto prípadoch bude potrebné aktualizovať aj popisnú 

časť, aby obsahovala definície, na podklade ktorých by sa dalo príslušné zaradenie predpokladať. 

Kódovanie jednotiek zamestnaní bude vychádzať z princípov, ktoré budú popísané v prípravnej fáze 

aktualizácie.   

Hodnotiaca 
komisia

Pracovná skupina 1 Pracovná skupina 2 Pracovná skupina x,y
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Po zapracovaní všetkých zmien do SK ISCO-08 a priradení príslušných kódov bude nasledovať pilotné 

overenie. Jeho účelom je podrobiť testu pracovnú verziu aktualizovanej SK ISCO-08 s cieľom zistiť, či 

v plnej miere vyhovuje jej používateľom. Do pilotného overenia pracovnej verzie aktualizovanej SK 

ISCO-08 sa zapoja najmä organizácie, ktoré vykazujú v súčasnosti vysoký percentuálny podiel 

využívania kódu „999 – inde neuvedený“, organizácie, ktoré nemajú vôbec zatriedených zamestnancov 

a organizácie v odvetviach, v rámci ktorých sa uskutočnili najväčšie zmeny.  

Minimálny počet organizácií, ktoré budú zapojené do pilotného overovania je stanovený na 10.   

 

5.11.4 Vytvorenie finálnej verzie aktualizovanej SK ISCO-08 

Cieľom poslednej aktivity realizačnej fázy je posúdenie a zapracovane zistení pilotného overovania do 

aktualizovanej verzie SK ISCO-08. Táto aktivita je plne v kompetencii Realizačného tímu SRI 

a Hodnotiacej komisie. Po posúdení a zapracovaní všetkých relevantných zistení pilotného overovania 

prebehne finálna kontrola so zameraním  na gramatickú správnosť a štylistiku.  

Finálna verzia národnej klasifikácie zamestnaní bude odovzdaná v tlačenej aj elektronickej podobe v 

nasledovnej štruktúre: 

▪ úvod k aktualizovanej verzii, vrátane kvantifikácie a identifikácie zmien, 

▪ kompletná systematická časť, 

▪ abecedný zoznam jednotiek zamestnaní, 

▪ návrh znenia vyhlášky.  

Finálna verzia bude odovzdaná zástupcom ŠÚ SR, ktorý bude zodpovedať za legislatívny proces v pozícii 

gestora.  

5.12 Implementačná fáza 

 

Implementačná fáza je záverečnou etapou aktualizácie SK ISCO-08, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby 

používatelia boli optimálne informovaní o aktualizovanej verzii SK ISCO-08 a aby sa im poskytli 

efektívne nástroje na rýchle zapracovanie všetkých revidovaných prvkov. Fáza je členená na 

nasledujúce 2 aktivity: 
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1. aktualizácia popisnej časti SK ISCO-08, 

2. vytvorenie prevodníkov. 

 

5.12.1 Aktualizácia popisnej časti SK ISCO-08 

Cieľom tejto aktivity je prepracovať vysvetlivky, ktoré sa používajú pri zatrieďovaní zamestnancov do 

príslušných kódov SK ISCO-08. Vysvetlivky je potrebné modifikovať na niekoľkých úrovniach, a to: 

▪ úprava popisu podskupiny, aby odzrkadľovala všetky jednotky zamestnaní, 

▪ doplnenie príkladov zahrňujúcich a vylučujúcich zamestnaní. 

Je potrebné dodať, že táto fáza nebola realizovaná v rámci predchádzajúcej aktualizácie SK ISCO-08. 

Z tohto dôvodu možno predpokladať zásadné zmeny, najmä doplnenia popisnej časti, aby sa v nich 

objavili tie charakteristiky a pracovné úlohy, ktoré odôvodňujú zaradenie všetkých jednotiek 

zamestnaní do danej podskupiny. Náročnosť tejto aktivity vyplýva aj z veľkého počtu klasifikačných 

kategórií na všetkých klasifikačných úrovniach, ktoré bude potrebné skontrolovať a v prípade potreby 

upraviť.  

V rámci tejto aktivity sa realizujú aj odborné práce spočívajúce v doplnení štandardizovanej 

charakteristiky ku všetkým jednotkám zamestnaní aktualizovanej SK ISCO-08, čo zásadným spôsobom 

zvýši používateľský komfort.  

5.12.2 Vytvorenie prevodníkov  

Vytvorenie prevodníkov je štandardnou súčasťou implementačnej fázy v rámci kreovania novej 

klasifikácie, resp. jej revidovania. Jej cieľom je určenie prevodových vzťahov medzi predchádzajúcou 

a aktualizovanou verziou SK ISCO-08 na zabezpečenie plynulého prechodu na novú verziu a optimálne 

prevedenie jednotiek zamestnaní, ktoré boli vyradené, rozčlenené, zlúčené a doplnené.  

V rámci aktivity sa vytvoria tieto druhy prevodníkov: 

▪ prevodník medzi SK ISCO-08 (verzia 2015) a SK ISCO-08 (verzia 2020), 

▪ prevodník medzi zoznamom garantovaných NŠZ a SK ISCO-08 (verzia 2020)  s následnou 

implementáciou do IS NSP/SRI.  
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5.13 Harmonogram fáz a aktivít 

Tabuľka č. 41 Harmonogram fáz a aktivít 

P.č. Fázy a aktivity aktualizácie SK ISCO-08 Termín realizácie 

Prípravná fáza júl 2019 - október 2019 

1. Analýza potrieb používateľov júl 2019 - august 2019 

2. Analýza prvkov dobrej praxe v zahraničí august 2019 - september 2019 

3. Formulovanie princípov revízie október 2019 

4. Nastavenie spolupráce so sektorovými radami september 2019 

Realizačná fáza november 2019 - máj 2020 

5. Informačné zdroje november 2019 - december 2019 

6. Odborné tímy január 2020 - marec 2020 

7. Vytvorenie návrhu, pilotné overenie apríl 2020 - máj 2020 

8. Spracovanie finálnej verzie jún 2020 

Implementačná fáza júl 2020 - december 2020 

9. Aktualizácia popisnej časti SK ISCO-08 júl 2020 - september 2020 

10.  Vytvorenie prevodníkov  október 2020 - december 2020 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

5.14 Záver metodického postupu 

Metodický postup aktualizácie SK ISC0-08 vymedzuje proces aktualizácie Štatistickej klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO-08. Tejto aktivite prináleží vysoký význam vzhľadom na mnohých používateľov 

a dôležité spoločenské procesy, ktoré sú prostredníctvom SK ISCO-08 realizované. Metodický postup 

bol spracovaný v súlade so všetkými formálnymi štatistickými požiadavkami a korešponduje s prvkami 

dobrej praxe nielen v SR, ale aj v iných krajinách a taktiež EÚ.  

V metodickom postupe sa rozlišujú 3 základné fázy. Okrem realizačnej aj prípravná a implementačná 

fáza. Všetky vymedzené aktivity spoločne smerujú k vytvoreniu a implementácii aktualizovanej verzie 

SK ISCO-08, ktorá bude obsahovať všetky zamestnania, ktoré aktuálne figurujú na trhu práce a k ich 

usporiadaniu v zmysle klasifikačných kritérií.  
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Aktualizáciou SK ISCO-08 sa zrealizuje kľúčový krok na efektívne sledovanie vývoja na trhu práce, ako 

kľúčového predpokladu na monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú 

silu.  
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6. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE 

S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ 

6.1 Európske inšpirácie – legislatíva a dokumenty z medzinárodného 

prostredia  

Mobilita výskumníkov a expertov, otvorený prístup a medzinárodná spolupráca v rámci jednotlivých 

krajín a odvetví zabezpečuje výmenu skúseností a poznatkov, spracovaných v medzinárodných 

dokumentoch. Ich šírením, prenosom, využívaním a implementáciou do praxe je zaručená vzájomná 

koherencia pravidiel a postupov. Konzistentnosťou stratégií a opatrení EÚ pre medzinárodnú 

spoluprácu a vnútroštátnych dokumentov sa zabezpečuje rozvoj krajín a posilňovanie európskej 

identity.  

Analýza medzinárodne prijatých dokumentov a ich implementácia do praxe umožní reagovať na zmeny 

aj v slovenskom vzdelávacom systéme a v pracovnom prostredí. V rámci analýz medzinárodných 

dokumentov boli doplnené do Zoznamu strategických dokumentov ďalšie dokumenty: 

▪ Horizont 2030 - Európska únia pri premene výziev do príležitostí navrhuje a implementuje 

riešenia  zamerané na podporu investícií, podporu medzinárodnej spolupráce, rozvoja a podpory 

technologických inovácií, pričom sa riešia sociálne zmeny, vonkajšia konkurencieschopnosť, 

klimatické zmeny, bezpečnosť, migrácia a technologická transformácia. 

▪ Európska stratégia pre otvorenú vedu, Digitálna veda v horizonte 2020 - v dokumente je 

spracovaná vízia pre digitálnu vedu. Digitálna veda znamená radikálnu transformáciu charakteru 

vedy a inovácií v dôsledku integrácie informačno-komunikačných technológií (IKT) do 

výskumného procesu. Internet je otvorený, zdieľaný, na základe toho je spolupráca otvorenejšia, 

globálnejšia, je viac kreatívna, bližšia k spoločnosti. Opiera sa o využívanie elektronických 

infraštruktúr. Služby a nástroje založené na IKT a výpočtová technika slúžia na výskum vo 

virtuálnom a kolaboratívnom prostredí. Digitálna veda nielen umožňuje realizovať výskum 

efektívnejšie, ale umožňuje i transformáciu vedy. 

▪ Podpora výskumných a inovačných stratégií pre inteligentnú špecializáciu v podunajskej oblasti 

- inteligentná špecializácia je strategickým prístupom k hospodárskemu rozvoju prostredníctvom 

cieleného výskumu a inovácií, čo znamená sústredenie zdrojov na kľúčové priority v regióne na 
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základe jeho hospodárskeho potenciálu. Inteligentná špecializácia zahŕňa proces rozvíjania vízie, 

ktorý identifikuje konkurenčné výhody prostredníctvom podnikateľského procesu zisťovania, 

stanovenia strategických priorít a využívania inteligentných politík na maximalizáciu potenciálu 

rozvoja akéhokoľvek regiónu. 

Prílohu č. 29 tvorí aktualizovaný Zoznam strategických dokumentov k Aktivite č. 5 – aktualizované. 

6.1.1 Posilňovanie európskej identity 

Európska komisia v oznámení s názvom Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou 

predstavuje víziu európskeho vzdelávacieho priestoru, v ktorom kvalitnému a inkluzívnemu 

vzdelávaniu, odbornej príprave a výskumu nebránia štátne hranice, kde sa študovať, učiť sa alebo 

pracovať v inom členskom štáte stalo normou, kde je oveľa bežnejšie hovoriť okrem materinského 

jazyka ďalšími dvoma jazykmi a kde ľudia silno pociťujú svoju európsku identitu a sú si vedomí 

spoločného európskeho kultúrneho a jazykového dedičstva a jeho rozmanitosti82.  

V globálnom, spoločnom európskom priestore je nemysliteľné dosiahnuť úspech a prosperitu bez 

vzájomnej spolupráce. Vytváranie spoločného európskeho pracovného prostredia zabezpečuje 

vytváranie vhodných podmienok na riešenie spoločných problémov, so zabezpečením rovnováhy 

medzi ochranou vnútroštátnych záujmov, kolektívnou zodpovednosťou a s aktívnou účasťou každého.  

Prekonávanie výziev si vyžaduje zdieľané úsilie európskych krajín. Pokrok pod vplyvom nových 

technológií a strategická spolupráca v rámci výskumu a vývoja vedie k novým praktikám, ktoré sú 

umocnené novými technológiami, vedúcimi k novým schopnostiam a prinášajú nové výsledky. Budúca 

životná úroveň v európskych krajinách je ovplyvnená schopnosťou vytvárať domáci trh, rozvíjajúci sa 

v celosvetovom meradle. Využívanie schopností spoločnosti, jedinečné hodnoty a tradície každej 

z krajín, rešpektujúc ich rozmanitosť a individualitu napomáhajú spoločne budovať aktívne sa 

angažujúcu občiansku spoločnosť a budovať spoločný európsky priestor. 

 
 
 

                                                           
82  RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. Posilňovanie európskej identity (Brusel 17. apríla 2019, ODPORÚČANIA RADY o 
komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov). [online]. 2019. [cit. 2019-06-17]. Dostupné na internete: 
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8638-2019-INIT/sk/pdf> 
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6.1.2 Veda, výskum, inovácie v európskom priestore  

 

Medzinárodné dokumenty a v nich spracované odporúčania predstavujú aktívne opatrenia na 

zlepšenie prístupu k vedeckým informáciám vytvoreným v Európe a ich zosúlaďovanie s politikou 

každej krajiny s cieľom zohľadnenia vývoja v praxi a tvorby politík v oblasti otvorenej vedy. 

Medzinárodná vedecká a technologická spolupráca urýchľuje rozvoj a prijímanie inovačných 

podnikateľských modelov, pre investorov zabezpečuje prístup na integrovaný a konkurencieschopný 

trh.  

Hodnotenie výskumu sa považuje za základný kameň vedeckej komunikácie, ktorá ovplyvňuje všetkých 

aktérov. Európska komisia realizuje „európsku iniciatívu v oblasti cloudu - budovanie 

konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe“ s cieľom podporiť otvorenú vedu.83 

Otvorená veda umožňuje transformáciu poznatkov z vedy a výskumu prostredníctvom digitálnych 

nástrojov, uľahčujúcich prístup k týmto poznatkom. Transformácia poznatkov podnecuje na 

spoluprácu a otvorenosť vo výskume, umožňuje využívať nové stupnice vedeckej spolupráce. Týmito 

opatreniami sa dostáva výskum bližšie k spoločnosti, vytvárajú sa partnerstvá medzi vzdelávacími 

inštitúciami, výskumníkmi  a výskumnými centrami na národnej i medzinárodnej úrovni. Virtuálna 

spolupráca v rámci výskumných procesov, založená na využívaní sociálnych sietí a nástrojov umožňuje 

vznik dynamických spontánnych spoluprác pri riešení konkrétnych úloh medzi výskumnými 

pracovníkmi, využívajúcimi kolektívnu inteligenciu  a výskumnými organizáciami, čo sa dnes javí ako 

nevyhnutná súčasť všetkých vedeckých aktivít – veľké výzvy dneška nemôžu byť riešené len jedným 

vedcom ani jedinou disciplínou. Vytváraním nadnárodných partnerstiev sa zabezpečuje podpora 

inovácií, podnikania a zvyšovanie kvality.84 

Vedu, výskum, inovácie je nevyhnutné sledovať z dvoch hľadísk - trendov v odvetví na základe výskumu 

a požiadaviek zamestnávateľov. Na jednej strane je priemysel so svojimi požiadavkami, na strane 

druhej sú univerzity, vzdelávacie inštitúcie. Na tieto trendy by mal pružne reagovať vzdelávací systém, 

                                                           
83    EURÓPSKA KOMISIA. Európska stratégia pre otvorenú vedu, Digitálna veda v horizonte 2020. [online]. 2013. 
[cit. 2019-06-24]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science> 
84     EURÓPSKA KOMISIA. Podpora výskumných a inovačných stratégií pre inteligentnú špecializáciu v Podunajskej 
oblasti. [online]. 2018. [cit. 2019-06-17]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-
smart-specialisation-danbe-region.pdf> 
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ktorý by mal zabezpečiť správnu kombináciu zručností absolventov a implementovať požadované 

zručnosti aj medzi obyvateľov prostredníctvom celoživotného vzdelávania. 

6.1.3 Prognózy nových zručností 

Platforma inteligentnej špecializácie, ako miestny a inovatívny prístup k inováciám, spojená s 

európskou politikou súdržnosti, pomáhajúca objavovať a rozvíjať miestny výskum, inovačné politiky a 

inovácie na celom svete, bola predmetom celosvetového rokovania, ktoré sa konalo v septembri 2018 

v Seville v Španielsku. Inteligentná špecializácia podporuje vzdelávanie a otvára možnosti spolupráce 

v rámci špecializácie vzdelávacích a ďalších politík výskumu a inovácií, ktoré prispôsobuje 

vnútroštátnym, regionálnym a miestnym podmienkam. Javí sa ako sľubný nástroj a poskytuje metodiku 

na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

V rámci tejto inteligentnej špecializácie, ktorá je politickým prístupom EÚ, sa v ostatných rokoch 

vytvorilo viac ako 120 stratégií inteligentnej špecializácie medzi regiónmi Európskej únie a členskými 

štátmi.85  

Na dynamických európskych a konkurencieschopných trhoch práce je kľúčom k prosperite 

investovanie do zručností a kompetencií ľudí. Žiadaní pracovníci budú tí, ktorí disponujú špecifickými 

atribútmi - majú odborné znalosti a skúsenosti v určitej oblasti a súčasne sú schopní spolupracovať s 

odborníkmi v iných disciplínach a ochotní využívať poznatky získané z tejto spolupráce.  

Odborná verejnosť spoločne hľadá odpovede na otázky - Aké zručnosti budú vyžadované? Pre ktoré 

pracovné miesta bude nutné pripravovať pracovné sily?  Ak má byť vzdelávanie a odborná príprava 

počas celého života pre ľudí inteligentnou voľbou, musí sa prispôsobiť a predvídať zmeny, ktoré 

ovplyvňujú naše hospodárstvo a spoločnosť, a teda aj trh práce. Ale ako predpovedať budúce zručnosti 

a potreby, najmä v prípade, že vplyvy štvrtej priemyselnej revolúcie nie sú ešte dostatočne jasné? 

Avšak už v súčasnosti musíme prijať zmysluplné opatrenia na prípravu zručností budúcnosti.  

S prognózou zručností a inými činnosťami predvídania zručností sa určí, ako sa bude meniť mzdová 

štruktúra, pracovné úlohy, pracovné miesta. Podľa OECD bude v blízkej budúcnosti 46 % pracovných 

miest čeliť vysokému riziku automatizácie alebo podstatných zmien. Rutinné úlohy sa čoraz viac stávajú 

                                                           
85  EURÓPSKA KOMISIA. Platforma inteligentnej špecializácie. [online]. 2016. [cit. 2019-06-17].  Dostupné na 
internete: <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home> 
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automatizovanými, zatiaľ čo novovytvorené pracovné miesta si vyžadujú rôzne kompetencie. Chýbajú 

high-tech zručnosti. Zamestnávatelia budú vyžadovať zručnosti, ktoré potrebujú na úspešné 

fungovanie v inteligentnom digitálnom svete, v ktorom je umelá inteligencia vo všetkých existujúcich 

technológiách a vytvára úplne nové kategórie, kde je spojený digitálny a fyzický svet, využíva sa 

prepojenie medzi rozširujúcimi sa súbormi ľudí, podnikov, zariadení, obsahu a služieb. V súčasnosti 

digitálne zručnosti tvoria základnú líniu. Nedostatok požadovaných zručností v tomto prostredí môže 

spomaliť budúci rast a vyvolať sociálne rozdiely. Preto je nevyhnutné podporovať rozsiahle úsilie o 

zvýšenie kvalifikácie, prípadne realizovať  rekvalifikáciu pracovnej sily s tým, že sa vyvinie paradigma 

zručností, ktorá bude zodpovedať požiadavkám priemyslu. 

Na dosiahnutie nových zručností v európskych krajinách je potrebné: 

▪ zintenzívniť investície do vzdelávania, výskumu a vývoja, inovácií a informačno-komunikačných 

technológií členskými štátmi Európskej únie,  

▪ lepšie prepojiť vnútroštátne výskumné a inovačné systémy navzájom,  zlepšiť ich výkonnosť,  

▪ vytvoriť, modernizovať vzdelávacie systémy na všetkých úrovniach tak, aby sa odstránili výrazné 

nedostatky vo výučbe vedy v niektorých členských štátoch,  

▪ podporovať excelentnosť v oblasti vzdelávania a rozvoja zručností, 

▪ zapojiť podniky do tvorby školských kurikúl a doktorandského vzdelávania, aby zručnosti lepšie 

zodpovedali potrebám budovania priemyslu,  

▪ implementovať európske elektronické zručnosti, 

▪ zvýšiť počet svetových univerzít, 

▪ vyškoliť mladých ľudí, aby sa stali výskumníkmi a získali medzinárodne uznávanú 

konkurencieschopnú výskumnú kariéru, 

▪ zvýšiť úroveň zručností a prilákať špičkové talenty zo zahraničia, 

▪ výskumní pracovníci a inovátori musia byť schopní pracovať a spolupracovať v medzinárodnom 

priestore, 

▪ zabezpečiť vytvorenie európskeho výskumného priestoru ako rámca pre skutočne slobodný 

pohyb vedomostí, 

▪ získať viac inovácií z výskumu, 

▪ veda a svet podnikania musia byť posilnené zavedením stimulov, 

▪ lepšie spolupracovať s medzinárodnými partnermi, 

▪ zabezpečiť vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí by mali ponúkať atraktívne jednoduchú 

mobilitu naprieč sektormi a krajinami, 
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▪ podporovať model - integrácia troch strán "znalostný trojuholník" (vzdelávanie, výskum a 

inovácie).86  

Členské štáty a politiky EÚ musia rozvíjať a prispôsobovať svoje programy a stimuly s cieľom lepšie 

predvídať a vyrovnať sa so zmenami a umožniť jednotlivcom a organizáciám získať zručnosti v oblasti 

špičkových technológií a poskytnúť hospodárstvu väčšie množstvo talentov. Systémy vzdelávania a 

odbornej prípravy v Európe musia tiež reagovať na tieto nové požiadavky a vypracovať vhodné ponuky 

odbornej prípravy. 

Nový strategický prístup Blueprint k odvetvovej spolupráci v oblasti zručností je jednou z desiatich akcií 

v rámci programu nových zručností pre Európu. Táto stratégia musí viesť k systémovému a 

štrukturálnemu vplyvu na zníženie nedostatku zručností, ako aj k zabezpečeniu primeranej kvality a 

úrovne zručností na podporu rastu, inovácie a konkurencieschopnosti v sektore. Cieľom je reagovanie 

na identifikované potreby zručností prostredníctvom navrhovania a poskytovania odborného 

vzdelávania a prípravy a zosúladenia dopytu a ponuky zručností so zámerom podporiť celkovú 

sektorovú stratégiu rastu.  

Prijímanie informovaných rozhodnutí, podpora dialógu a dohoda na prioritách je najlepším spôsobom, 

ako sa zainteresované strany v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a občania pripravia na 

budúcnosť, od ich prípravy a schopnosti implementovať inovácie do celoživotného vzdelávania závisí 

budúca životná úroveň. 

 

6.1.4 Stratégie technologických trendov pre rok 2019 

Vznikom nových vyspelých technológií, ako je robotika a umelá inteligencia, sa výrazne mení charakter 

pracovných miest. Vzorcom úspechu je získanie požadovaných schopností a zručností prostredníctvom 

vzdelávania spojeného s praxou, násobené osvojením si nových technológií: meniace sa myslenie vedie 

k novým praktikám, ktoré sú umocnené technológiou vedúcou k novým schopnostiam a prinášajú nové 

výsledky. 

                                                           
86    CEDEFOP. Prognóza zručností – trendy a výzvy do roku 2030. [online]. 2018. [cit. 2019-06-19].  Dostupné na 
internete:  
<http://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf> <http://data.europa.eu/doi/10.2801/4492> 
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Výskumná spoločnosť GARTNER každý rok vydáva Top 10 strategických technologických trendov, aby 

poskytla organizáciám prehľad o tom, čo môžu na trhu očakávať.  

Prehľad 10 strategických technologických trendov pre rok 2019: 

▪ Autonómne veci (Autonomous Things) 

Autonómne veci, ako sú napríklad roboty, drony či autonómne vozidlá využívajú umelú 

inteligenciu pre automatizáciu funkcií, ktoré predtým vykonával človek (operátor, vodič, 

pracovník); automatizácia týchto činností ide za hranice toho, čo ponúkajú klasické pevné 

programovacie modely – využívajú umelú inteligenciu pre riadenie pokročilých úloh a 

prirodzenejšiu interakciu s okolím a ľuďmi. 

▪ Rozšírená analytika (Augmented Analytics) 

Rozšírená analytika je špecifickou oblasťou rozšírenej inteligencie, teda využitia strojového 

učenia na premenu toho, ako je analytický obsah vytváraný, využívaný a zdieľaný; možnosti 

rozšírenej analytiky sa rýchlo stanú bežne používanými kľúčovými funkciami platforiem pre 

prípravu dát, správu dát, modernej analytiky, procesného riadenia a dátovú vedu. 

▪ Vývoj poháňaný umelou inteligenciou (AI-Driven Development) 

Doterajší vývoj umelej inteligencie vychádzal z modelu, kedy špecialisti na dátovú vedu 

spoločne s aplikačnými vývojármi pracujú na riešeniach využívajúcich umelú inteligenciu. 

Výsledkom je ekosystém, v ktorom môžu vývojári využívať preddefinované modely umelej 

inteligencie a algoritmy, prípadne vývojové nástroje upravené tak, aby bolo možné funkciu 

umelej inteligencie integrovať do komplexných riešení. Najnovšie sa začínajú objavovať tímy, 

ktoré používajú umelú inteligenciu vo vlastnom procese vývoja pre automatizáciu niektorých 

funkcií v oblastiach dátovej vedy, aplikačného vývoja a testovania.  

▪ Digitálne dvojča (Digital Twins) 

Digitálne dvojča je označenie digitálnej podoby systému či entity z fyzického sveta. Analytici 

odhadujú, že do roku 2020 bude celosvetovo existovať viac než 20 miliárd senzorov, 

koncových bodov a digitálnych dvojčiat pre rádovo miliardu vecí. V podnikoch budú na 

začiatku digitálne dvojčatá nasadzované v jednoduchšej forme. Postupe sa budú rozvíjať a 

zlepšovať možnosti zberu dát.   
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▪ Výkonný edge (Empowered Edge) 

Edge (okraj) je protikladom cloudu (mraku) – ide o označenie decentralizovaných  zariadení 

v podobe najrôznejších koncových bodov internetu vecí. Edge computing popisuje topológiu 

vypočítania infraštruktúry či technológie pre zapracovanie informácií a zber či doručenie dát 

blízko týchto koncových bodov s cieľom znížiť objemy prenášaných dát a negatívnych 

dopadov latencie.  

▪ Pohlcujúce zážitky (Immersive Experience) 

Konverzačné platformy menia spôsob, akým ľudia komunikujú s digitálnym svetom. Virtuálna 

realita, rozšírená realita a zmiešaná realita následne mení spôsoby, prostredníctvom ktorých 

ľudia vnímajú digitálny svet. 

▪ Blockchain 

Blockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy, 

uchovávajúci neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti 

neoprávnenému zásahu z vonkajšieho i vnútorného prostredia. Najčastejšou aplikáciou 

technológie blockchainu je použitie účtovnej knihy kryptomeny, ktorá uchováva transakcie 

realizované užívateľom. Kombinácia s kryptografiou umožňuje zaistiť anonymitu operácií a 

zabrániť neoprávneným transakciám. 

▪ Inteligentné priestory (Smart Spaces) 

Je to fyzické alebo digitálne prostredie, v ktorom prebieha interakcia ľudí a technologicky 

vyspelých systémov formou stále otvorenejšieho, prepojenejšieho, koordinovanejšieho a 

inteligentnejšieho ekosystému. V inteligentnom prostredí sa stretáva množstvo prvkov: 

ľudia, procesy, služby a veci – a spoločne vytvárajú pohlcujúci a interaktívny automatizovaný 

zážitok pre konkrétnych užívateľov.  

▪ Digitálna etika a súkromie (Digital Ethics and Privacy) 

Digitálne etika a ochrana súkromia sú stále významnejšími témami pre jednotlivcov, 

organizácie a verejnú sféru. Ľudia sa stále viac zaujímajú o to, ako sú ich osobné informácie 

využívané organizáciami v súkromnej aj verejnej sfére.  
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▪ Kvantové počítače (Quantum Computing) 

Sú netypické počítače (z hľadiska architektúry), využívajúce kvantový stav subatomárnych 

častíc (elektrónov) pre vyjadrenie informácie formou kvantových bitov. Možnosť vykonávať 

obrovské množstvo výpočtov paralelne a exponenciálna škálovanosť výkonu znamenajú, že 

kvantové počítače sú výborne využiteľné najmä pre úlohy, ktorých riešenie pomocou 

tradičných algoritmov trvá príliš dlho.87   

 

6.2 Hlavné oblasti štruktúry analýz zahraničných systémov v oblasti 

monitorovania potrieb trhu práce a ich prenosu do systému 

celoživotného vzdelávania 

 

V predchádzajúcej správe boli detailne rozpracovnané prvé dve časti zahraničných analýz, a to:  

▪ Potreby zamestnávateľov, 

▪ Vzdelávanie. 

V rámci Priebežnej správy 2 sa detailne popíše oblasť skúmania vedy, výskumu a inovácií v rámci 

prenositeľnosti do systému celoživotného vzdelávania a miera kooperácie zamestnávateľských 

subjektov a profesijných organizácií na systémových riešeniach súvisiacich s riešením dopadov na 

ľudské zdroje. 

6.2.1 Veda, výskum, inovácie 

 

Veda, výskum, inovácie sú jednou z analyzovaných problematík v rámci medzinárodných benchmarkov 

Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 

V rámci analýzy danej problematiky a získania príkladov dobrej praxe zo zahraničných krajín budú 

analýzy zamerané na:  

                                                           
87   GARTNER, Top 10 strategických technologických trendov pre rok 2019. [online]. 2018. [cit. 2019-06-24].   
Dostupné na internete: <https://tvapp-static.pcrevue.sk/a/CZ--Gartner--Top-10-strategickych-technologickych-
trendov-pre-rok-2019> 
 

https://tvapp-static.pcrevue.sk/a/CZ--Gartner--Top-10-strategickych-technologickych-trendov-pre-rok-2019
https://tvapp-static.pcrevue.sk/a/CZ--Gartner--Top-10-strategickych-technologickych-trendov-pre-rok-2019
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6.2.1.1 Očakávané zručnosti, inovačné procesy na pracovné miesta – spolupráca škôl so    

zamestnávateľmi a výskumom 

 

6.2.1.1.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva   

Analýza bude zameraná na nové trendy a využívané inovácie v jednotlivých odvetiach, ktoré môžu 

slúžiť ako inšpirácia pre očakávané trendy v SR. Skúmať sa budú najmä dopady inovácií a 

technologických zmien na ľudské zdroje. Informácie sa budú vyhľadávať v sektorovej štruktúre podľa 

národného systému sektorových rád: 

▪ Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

▪ Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

▪ Sektor potravinárstvo 

▪ Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

▪ Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

▪ Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

▪ Sektor chémia a farmácia 

▪ Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

▪ Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

▪ Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

▪ Sektor elektrotechnika 

▪ Sektor energetika, plyn, elektrina 

▪ Sektor voda, odpad a životné prostredie 

▪ Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

▪ Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

▪ Sektor doprava, logistika, poštové služby 

▪ Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

▪ Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

▪ Sektor kultúra a vydavateľstvo 

▪ Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport 

▪ Sektor verejné služby a správa 

▪ Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

▪ Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

▪ Sektor remeslá a osobné služby 
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6.2.1.1.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

 

V tejto časti sa budú experti zameriavať na získanie informácií o systémových riešeniach v oblasti 

predpovedania/predvídania kľúčových kompetencií pre budúcnosť pracovných miest vo vybraných 

krajinách. Skúmať sa budú postupy, inštitúcie vstupujúce do procesu a využívatelia prognóz. Zároveň 

bude dôležité identifikovať používané klasifikácie, prípadne prepojenie na medzinárodné klasifikačné 

systémy. 

 

6.2.1.1.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Analyzovať sa budú periodicity identifikácie nových zručností, postupy a aktéri vstupujúci do procesu. 

Prioritou bude získať aj informácie o identifikovaných kľúčových kompetenciách, ktoré sú vnímané na 

medzinárodnej úrovni, ako základ budúcej konkurencieschopnosti skúmaných krajín.  

 

6.2.1.1.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte  

Prognózovanie pracovných miest úzko súvisí s predvídaním potrebných kompetencií, vedomostí a 

zručností pracovnej sily. Z toho dôvodu sa v rámci analýz bude zameriavať pozornosť aj na skúmanie 

zavedených systémov prognózovania vývoja pracovných miest na trhu práce, klasifikačný kontext s 

medzinárodným a národným prostredím a väzba využívania prognózovaného vývoja v systéme 

celoživotného vzdelávania. Kľúčová bude aj identifikácia organizácií realizujúcich prognózovanie 

pracovných miest a aktérov vstupujúcich do systému na úrovni profesijných organizácií, 

zamestnávateľov, orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, odborových organizácií a pod. 

Štruktúra analýzy a jednotlivých ukazovateľov pre oblasť identifikácie prvkov dobrej praxe pri zisťovaní 

očakávaných zručností, inovačných procesov na pracovné miesta a spolupráce škôl so    

zamestnávateľmi a výskumom tvorí Prílohu č. 30 Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v SR v súlade s dobrými skúsenosťami v krajinách EÚ. 
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6.3 Podpora zahraničnej mobility 

Zahraničná mobilita znamená internacionalizáciu vzťahov, nadväzovanie nových a posilňovanie 

existujúcich väzieb na medzinárodnej úrovni. Plánované vytvorené expertné tímy z domácich 

a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a športu budú pracovať ako inovační 

lídri a napomôžu splniť stanovený cieľ Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami 

k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, definovaného v Aktivite č. 5 – Sektorové inovácie 

v súlade s dobrými skúsenosťami v krajinách EÚ.  

Mobilita expertov, výmena skúseností a poznania je posilnením účinnosti nástrojov stanovených na 

plnenie cieľov, prostredníctvom ktorých chceme získať príklady dobrej praxe zo zahraničných krajín. 

Základným predpokladom pre úspech je zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce a zaujatie pevného 

miesta v medzinárodnom prostredí.  

V rámci získavania pozitívnych skúseností a príkladov dobrej praxe sa členovia realizačného tímu SRI 

aktívne zúčastňujú medzinárodných konferencií, seminárov, workshopov, z ktorých prinášajú nové 

impulzy a poznanie a ktoré budú využívané i pre projektový zámer – definovať sektorové inovácie 

v súlade s dobrými skúsenosťami v krajinách EÚ.  

Členovia realizačného tímu SRI sa zúčastnili konferencií a workshopov s tematickým zameraním: 

▪ Zručnosti pre priemyselnú stratégiu 2030 

▪ Sledovanie „stopy“ absolventov 

▪ Nové inovačné učebné osnovy/vzdelávacie metódy/rozvoj vzdelávacích kurzov 

▪ Otvorené a dištančné vzdelávanie 

▪ Prekonávanie nesúladov zručností (základné/prierezové) 

▪ Rozvoj relevantných a vysoko kvalitných zručností a kompetencií 

▪ Otvorené vzdelávanie a inovačné postupy v digitálnej ére (podpora inovačných postupov v 

oblasti vzdelávania pomocou nástrojov diaľkového vzdelávania) 

▪ Uľahčovanie prístupu k zvyšovaniu úrovne zručností (rozvíjanie digitálnych kompetencií) 

▪ Cesty zvyšovania úrovne zručností v súvislosti s novými príležitosťami pre dospelých 

▪ Zhodnotenie a využívanie výsledkov zisťovania kompetencií dospelých pri tvorbe rôznych politík, 

najmä však v oblasti celoživotného vzdelávania 

▪ Štatistika práce, medzinárodnej pracovnej migrácie 

▪ Štatistika o prínose nadnárodných podnikov k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu 

rastu, plnému a produktívnemu zamestnaniu a dôstojnej práci pre všetkých 
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▪ Učenie sa prácou 

▪ Zaradenie kvalifikácií mimo rámca formálneho vzdelávania a odbornej prípravy do národných 

kvalifikačných rámcov 

▪ Získavanie kvalifikácií a kompetencií vytvorením a vykonávaním inovačných diaľkových školení 

▪ Rozsah uplatňovania a vstup expertov na podporu rozvoja hierarchie zručností ESCO. 

 

V dňoch 19.- 20. júna 2019 sa v Bruseli konala medzinárodná konferencia „Skills for Industry Strategy 

2030“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia realizačného tímu SRI.  

Obrázok č. 55 Rečníci konferencie „SKILLS FOR INDUSTRY 2030“ Brusel 2019 
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Zápis z konferencie „SKILLS FOR INDUSTRY 2030“, Brusel 2019 
 

Z konferencie vyplynulo, že na posilnenie riadenia systémov zručností sú nevyhnutné nasledovné 

kľúčové body:  

▪ Podpora koordinácie, spolupráce a kolaborácie v rámci celej vlády  



   
 

396 
 

- nutné mapovanie systému zručností na národnej úrovni 

- budovanie správnych inštitúcií na tieto účely 

- zlepšovanie procesov monitorovania a hodnotenia  

▪ Zainteresovanie stakeholderov do celého systému 

- identifikácia a zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán do systému 

zručností  

- Poskytnúť zainteresovaným stranám možnosť zohrávať úlohu pri navrhovaní politiky, 

vykonávaní politiky, monitorovaní a hodnotení  

- budovanie celonárodnej dôvery  

▪ Budovanie integrovaných informačných systémov 

- mobilizácia údajov  

- zlepšenie spracovania údajov a šírenia informácií  

- zlepšenie procesov riadenia a hodnotenia  

▪ Zosúladenie a koordinácia mechanizmov financovania 

- mobilizácia a diverzifikácia zdrojov  

- posúdenie finančných potrieb a určenie priorít  

- zosúladenie financovania s potrebami  

Motívom zlepšenia predvídania zručností a adekvátna reakcia systému celoživotného vzdelávania je 

možná len prostredníctvom úzkej spolupráce zamestnávateľov so školami a v rámci budovania silného 

a flexibilného systému odborného vzdelávania. Konštatované bolo, že odborné vzdelávanie a príprava 

sú kľúčovým prvkom systémov celoživotného vzdelávania, ktoré poskytuje ľuďom vedomosti, know-

how, zručnosti a / alebo spôsobilosti požadované v jednotlivých povolaniach alebo v širšom zmysle na 

trhu práce. Malo by pružne reagovať na potreby hospodárstva, ale zároveň poskytovať študentom 

zručnosti pre osobný rozvoj a aktívne občianstvo. Odborné vzdelávanie a príprava prispieva k dobrej 

výkonnosti podnikov, konkurencieschopnosti, výskumu a inováciám a malo by byť ústredným prvkom 

politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. Systémy odborného vzdelávania a prípravy v Európe sa 

môžu spoľahnúť na dobre rozvinutú sieť poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Sú 

založené na riadiacich štruktúrach so zapojením sociálnych partnerov (zamestnávateľov, odborových 

zväzov) v rôznych orgánoch (komory, výbory, rady atď.).  

V rámci konferencie rezonovala otázka optimálneho rozloženia zručností, pričom bola identifikovaná 

budúcnosť zručností v tvare T. Zručnosti v tvare T opisujú špecifické atribúty žiadaných pracovníkov. 

Vertikálna čiara T sa vzťahuje na odborné znalosti a skúsenosti v určitej oblasti, zatiaľ čo na vrchole T 
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sa odkazuje na schopnosť spolupracovať s odborníkmi v iných disciplínach a ochotu využívať poznatky 

získané z tejto spolupráce. Osoba v tvare T je niekto s T-zručnosťami.  

Obrázok č. 56 T-zručnosti pracovníkov 

 
Zápis z konferencie „SKILLS FOR INDUSTRY 2030“, Brusel 2019 

Koncept zručností v tvare T opísal David Guest už v roku 1991, ale systém popularizoval ho Tim Brown, 

generálny riaditeľ dizajnérskej firmy IDEO, keď jednoznačne touto metódou charakterizoval typ ľudí, 

ktorí by mali pracovať pre jeho organizáciu. 

BUDÚCE INICIATÍVY ZAMERANÉ NA REKVALIFIKÁCIU A ZVÝŠENIE ZRUČNOSTÍ  

- porovnať existujúce verejné politiky a verejno-súkromné partnerstvá  

- uľahčiť zavádzanie nových technológií, najmä malými a strednými podnikmi (SMEs)  

- mobilizovať veľký počet zainteresovaných strán  

- konkrétne odporúčania na rozšírenie osvedčených postupov  

- informovať tvorcov politiky o účinnejších modeloch financovania a stimuloch  

OSVEDČENÉ POSTUPY, ŠKÁLOVATEĽNOSŤ A VEĽKÝ VPLYV  
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- systém vzdelávania a odbornej prípravy je v súčasnosti nedostatočne vybavený podnikaním a 

vzdelávaním  

- je potrebné reagovať na potrebu masívneho preškolenia pracovnej sily a zvyšovania 

kvalifikácie počas celého profesionálneho života  

- zručnosti by sa mali poskytovať v prípade potreby: správne zručnosti v správny čas na efektívne 

vykonávanie nových úloh  

- zvažovať potenciál reformy systému alebo jeho narušenia v záujme kvalitatívneho posunu 

- možnosť zmeny paradigmy na celoživotné vzdelávanie  

- podniky a žiaci musia tvoriť vznikajúci systém celoživotného vzdelávania.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné aj naďalej sledovať medzinárodné podujatia a byť ich 

aktívnymi účastníkmi, nakoľko sa celý svet zaoberá globálnymi otázkami nutnej zmeny zručností, 

vedomostí a kompetencií v súlade s inováciami, digitalizáciou a robotizáciou na trhu práce. 
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 2 A JEJ PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

PhDr. Helena 
Furindová 
 

17.7.2019 
Str. 73 bod 6.  
Projekt Investičná pomoc - žiadame doplniť 
Ústredie PSVR. 

Akceptované 

17.7.2019 

Str. 77 tabuľka akčných plánov  
Doplniť prijatie AP Michalovce 25. 6. 2019  a AP 
Stropkov 26. 6. 2019 na výjazdových 
zasadnutiach vlády SR. 

Akceptované 

PhDr. Hana 
Blažíčková 

18.7.2019 
Príloha č. 20 podkapitola 1.1 

Slovo „Gro“ nahradiť slovom“ Hlavná časť“ 
 

Akceptované 

18.7.2019 

Príloha č. 20, str.22 

Doplniť 72.19 Ostatný výskum a experimentálny 
vývoj v oblasti spoločenských a humanitných 
vied (astronomické zariadenia a planetáriá)...... 
zároveň prosíme uvedené doplnenie zohľadniť 
aj v štatistických zisťovaniach a následných ich 
definíciách. 
 

Sektor kultúra a vydavateľstvo zabezpečuje jedinečné, 
celospoločensky prospešné služby v rámci sekcie M – 
ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, a to v triede 
ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a 
experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. 
Ministerstvo kultúry SR podľa Zákona č. 189/2015 Z. z. o 
kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov 
zabezpečuje v rámci kultúrno - osvetovej činnosti taktiež 
dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a 
vývoja v oblasti astronómie, ako aj neformálne vzdelávanie v 
oblasti astronómie. V rámci systematicky prebiehajúcej 
optimalizácie štruktúry sektorových rád NSP/SRI v súlade 
s vývojom na trhu práce a sektorovými potrebami 
zamestnávateľov budú osobitne (tak ako v tele Priebežnej 
správy č. 2, kapitola 3, podkapitola 3.2.20) riešené inštitúcie 
s prevažujúcou činnosťou v rámci triedy 72.19, a to: 
Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove, 
Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Hvezdáreň v Michalovciach, 
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Pripomienkujúci 
subjekt 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke 

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pracovisko 
Hvezdáreň a planetárium Medzev, Krajská hvezdáreň a 
planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Krajská 
hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad 
Hronom - organizačná súčasť Hvezdáreň v Banskej Bystrici, 
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad 
Hronom - organizačná súčasť Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku, Krajská hvezdáreň v Žiline, Krajské 
osvetové stredisko v Nitre, Hvezdáreň a planetárium Milana 
Rastislava Štefánika v Hlohovci a Hvezdáreň v Partizánskom. 
Zároveň dávame na vedomie, že na základe dohody 
medzi MPSVR SR a KOZ SR dôjde k zmene v rozsahu 
kompetencií Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, 
výchovu a šport. Z tejto sektorovej rady budú vyňaté 
štandardy aj aktivity týkajúce sa vedy a výskumu. Tieto sa 
parciálne rozdelia medzi všetky sektorové rady tak, aby každá 
sektorová rada garantovala vlastnú oblasť inovácií, vedy 
a výskumu. Tieto aktivity spadajú do ďalšieho realizačného 
obdobia vzhľadom na plánované rokovanie aliancie. 
 

    

 

Termín zaslania Priebežnej správy č. 2 a jej príloh  na posúdenie členom RV SRI: 16.07.2019 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 2 a jej prílohám: 18.07.2019  
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ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

Podľa STN ISO 690:2012 je v celom dokumente aplikovaná technika priebežných poznámok 

prostredníctvom uvádzania celých bibliografických odkazov bez požiadavky na samostatný zoznam 

bibliografických odkazov. 

 




