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SRI
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STEM
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ŠIOV
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ŠÚ SR

Štatistický úrad SR
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UIS
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VRIO

Analýza hodnôt (value), vzácnosti (rareness), napodobiteľnosti (Imitability)
a organizácie (Organization)

VS

Všeobecné spôsobilosti

VÚC
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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. 1, ktorá zaznamenáva aktivity odborných tímov
projektu za obdobie od 22. mája 2019 do 17. júna 2019. V uvedenom období už boli v spolupráci so
sociálnymi partnermi inštitucionálne a personálne konštituované vrcholné odborné tímy – Aliancia
sektorových rád a Riadiaci výbor SRI.
Prioritnou úlohou sledovaného obdobia bolo kreovanie 24 sektorových rád, ktoré plnia úlohy ako
základné výkonné odborné tímy. Východiskom pre zvládnutie tejto náročnej úlohy boli početné
rokovania Realizačného tímu SRI so zástupcami sociálnych partnerov, ale aj s ďalšími subjektmi, najmä
zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi, ministerstvami, orgánmi územnej samosprávy a ďalšími
ústrednými orgánmi štátnej správy, strednými a vysokými školami.
Základom bol inštitucionálny a personálny audit subjektov zapojených do realizácie Národného
projektu Národná sústava povolaní III, ktorého finalizácia bola v roku 2015. Ukázalo sa, že aj keď do
určitej miery bolo možné vychádzať z inštitucionálnej a personálnej základne z uvedeného obdobia,
zároveň bolo potrebné aj inovovať členské zloženie sektorových rád a doplniť ich. Dôvodom bolo
jednak nahradiť tých, ktorí už nepôsobia na pôvodných pracoviskách, ale zohľadniť aj obsah a
náročnosť úloh vyplývajúcich z aktivít projektu SRI, ktorý je náročný na monitoring inovačných prvkov
a procesov v sektoroch národného hospodárstva. Len odborne zdatní členovia sektorových rád, ktorí
majú prehľad o aktuálnom a budúcom vývoji sektora, o technologickom pokroku, objavoch, patentoch,
robotizácii, zdieľanej ekonomike v kontexte s potrebami a požiadavkami na kvalifikované a
konkurenčne schopné pracovné sily v sektore môžu byť zárukou úspešného procesu tvorby
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Obdobne sa očakáva, že sektorové rady budú
vyzývateľmi v príprave regionálnych sektorových dohôd, partnerstiev a klastrov.
V záujme dosahovania očakávaných výsledkov v realizácii aktivít projektu kladie Realizačný tím
osobitný dôraz na zabezpečenie funkčného informačného systému a aplikácie platných štatistických
klasifikácií a číselníkov.
Realizačný tím SRI v sledovanom období venoval mimoriadnu pozornosť organizačno-technickému
zabezpečeniu prvých rokovaní sektorových rád. Svedčí o tom skutočnosť, že väčšina týchto rokovaní sa
uskutoční v priebehu mesiaca jún 2019. Doteraz realizované prvé rokovania potvrdili záujem členov
aktívne sa podieľať na realizácii úloh, čo potvrdzuje aj ich aktívna účasť a prihlásenie sa k plneniu
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stanovených úloh. Popri prezentácii aktivít projektu sa v rámci rokovaní členovia aktívne zaoberajú aj
rozdelením NŠZ určených na revíziu, ako aj prípravou národných a medzinárodných strategických
dokumentov a formuláciou premís stratégií rozvoja ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch
hospodárstva. Predstavitelia sektorových rád jednoznačne vítajú aktivitu v rámci vytvárania
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré budú východiskom pre MPSVR SR na tvorbu
národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. S veľmi pozitívnou odozvou sa stretáva aj zámer realizácie
sektorového ratingu poskytovateľov vzdelávania, ako východisko na určenie tých subjektov s ktorými
bude možné aktívne realizovať akčný plán napĺňania jednotlivých sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov.
Mimoriadne dôležitou oblasťou realizovanou v priebehu sledovaného obdobia bolo kreovanie obsahu
zahraničného monitoringu systémov monitorovania potrieb trhu práce a ich prenosu do systému
celoživotného vzdelávania. Výsledky monitoringu sú predpokladom návrhov na inovácie
a optimalizáciu národného riešenia v podmienkach Slovenskej republiky. V tejto oblasti boli taktiež
iniciované zahraničné kontakty v rámci EK, OECD a ILO.
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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 Európsky a národný rozmer legislatívnych úprav problematiky prenosu
požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania, najmä
z aspektu

inovačných

procesov

a ich

implementácie

do

celospoločenského rámca
2.1.1 Európske dokumenty
Agenda 2030 – agenda udržateľného rozvoja patrí medzi dokumenty globálneho rozmeru, pokrývajúci
aspekty ekonomické, sociálne a environmentálne. Na týchto aspektoch je založených všetkých
hlavných 17 cieľov agendy, ktoré prijala OSN. Uvedené ciele udržateľného rozvoja patria do centra
európskych politík, zmlúv, projektov a iniciatív. Svedčí o tom aj súvislosť cieľov Agendy 2030 s cieľmi
a zámermi NP SRI, medzi ktorými z hľadiska NP dominujú najmä:
Cieľ 4: Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie
príležitosti pre všetkých
Cieľ 8: Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť
a riadnu prácu pre všetkých
Cieľ 9: Vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť
inovácie.
Už v júli 2018 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši predstavil v OSN prvú
správu Slovenska o napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja, vrátane šiestich národných priorít. Patria
medzi ne vzdelanie pre dôstojný život, dobré zdravie a udržateľné sídla, regióny a krajinu v kontexte
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zmeny klímy, ako aj znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, právny štát, demokracia a bezpečnosť.
Ďalší cieľ – ekonomický zahŕňa smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej
ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí.
V dňoch 30. – 31. mája 2019 sa pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka konala
v Bratislave medzinárodná konferencia o budovaní partnerstiev za účelom implementácie Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj, na ktorom vystúpila aj námestníčka generálneho tajomníka OSN.
Podujatie sa konalo v rámci slovenského predsedníctva vo V4.
Podpredseda vlády SR zdôraznil potrebu zabezpečiť, že obmedzené zdroje sa budú umiestňovať podľa
ich strategického významu. „Aby bola Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj úspešná, musí byť súčasťou
všetkých verejných politík Slovenska, a to na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Participovať na
nej by mali všetci občania, bez rozdielu veku. Globálne problémy, akými sú klimatické zmeny, zvyšujúca
sa sociálna nerovnosť či ekologické problémy sa dotýkajú všetkých nás. Týmto výzvam musíme čeliť
spoločne a vytvárať silné partnerstvá. V rámci Vyšehradskej štvorky vidím veľký potenciál pre takéto
partnerstvá a vzájomnú výmenu skúseností ako postupovať ďalej,“ uviedol podpredseda vlády Richard
Raši1.
Vicepremiér, okrem iného oznámil, že hlavným nástrojom na implementáciu cieľov udržateľného
rozvoja bude pripravovaná dlhodobá Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.
V rámci

diskusie účastníci konferencie – zástupcovia rôznych spoločenských sektorov venovali

pozornosť hlavným trendom spoločenského myslenia a inovatívnym spôsobom implementácie Agendy
2030 v oblasti financovania udržateľného rozvoja, udržateľného podnikania a vzdelávania pre
udržateľný rozvoj.
Vrcholné inštitúcie EÚ venujú zvýšenú pozornosť podpore zamestnanosti mladých ľudí a v súvislosti
s tým prehodnocujú spoločné a všeobecné pravidlá uplatniteľné na európske štrukturálne a investičné
fondy. Svedčí o tom aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/711 zo 17. apríla 2019,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Stalo sa tak, okrem iného, po postúpení

Televízia TA3.Raši: Globálne problémy sa dotýkajú nás všetkých.(online) TA3,2019.(cit. 2019-05-31).
Dostupné na internete: https://www.ta3.com/clanok/1156255/slovensko-sa-zaviazalo-k-agende-2030-preudrzatelny-rozvoj.html
1
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legislatívneho aktu národným parlamentom a s odôvodnením na vhodnosť osobitných opatrení na
uľahčenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to vzhľadom na pokročilé štádium
vykonávania operačných programov na programové obdobie 2014-2020.
Téma prehodnocovania účinnosti programov EÚ rezonuje aj v Správe komisie o hodnotení programu
EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v polovici obdobia COM (2019) 234 final z 20.
mája 20192.
Z hľadiska riadenia ide o program koordinovaný oddelením v rámci Generálneho riaditeľstva EK pre
zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktorému je nápomocný aj výbor EaSI. Vo výbore pôsobí
jeden zástupca z každej účastníckej krajiny. Hodnotenie kriticky poukázalo, že členovia výboru nemajú
dostatok informácií o realizovaných projektoch v ich krajinách a o projektoch, ktoré boli zamietnuté
v hodnotení.
Citovaný program je určený na podporu vysokej úrovne kvalitnej a udržateľnej zamestnanosti,
zaručenie primeranej a dôstojnej sociálnej ochrany, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe
a zlepšeniu pracovných podmienok. Hodnotenie bolo zamerané na úpravy spôsobu, akým sa program
vykonáva, cieľ zlepšiť výkonnosť a prispieť k príprave na obdobie po roku 2020.
V hlavných výsledkoch sa uvádza, že v roku 2016 sa pre nízky počet dokončených projektov obmedzili
dostupné zdroje a pre začaté projekty sa nestihol vytvoriť úplný súbor dopadov. Aj napriek tomu
program EaSI pomohol k zvýšeniu informovanosti, rýchlemu testovaniu a vykonávaniu inovačných
opatrení a podpore podnikania.
Ukázalo sa, že sú možnosti na zlepšovanie programu. Ide najmä o nástroje a podujatia, ktoré prispejú
k šíreniu informácií. Inovačné projekty by sa mali viac zameriavať napr. na nezamestnanosť mladých
ľudí, nerovnosti z hľadiska príjmu, vzdelávania, zručností s dôrazom na prenosnosť a lepšie využitie
sociálnych inovácií.
Z hodnotenia tiež vyplynulo, že program by sa tiež mal zamerať viac na výmenu osvedčených postupov
medzi tvorcami politík v účastníckych krajinách pri využití vzájomného učenia, zvyšovania
informovanosti a šírenia informácií.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. SPRAVA KOMISIE. Správa komisie o hodnotení programu Európskej únie
v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v polovici obdobia (COM(2019)234 final). (online) (cit.
2019-06-10). Dostupné na internete: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9536-2019-INIT/sk/pdf
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Väčšia pružnosť v prideľovaní zdrojov medzi tromi osami programu (PROGRESS, EURES
a Mikrofinancovanie) by posilnila reakciu na vznikajúce nové iniciatívy, napr. program zručností pre
Európu alebo Európsky orgán práce.
Hodnotenie poukázalo na možnosti využitia viacerých spôsobov zlepšenia vykonávania programu.
Všeobecným záverom bolo konštatovanie, že po roku 2020 sa vytvoria podmienky na vykonávanie
politiky a pridanej hodnoty EÚ prostredníctvom tzv. zastrešujúceho fondu s názvom Európsky sociálny
fond plus (ESF+), ktorý zlúči všetky fondy Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne
záležitosti a začlenenie, vrátane EaSI.
Medzi legislatívnymi a inými právnymi aktami EÚ má mimoriadne postavenie Smernica Európskeho
parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ z 24. mája
2019 PE-CONS 43/193. Jej príprava vychádzala z Charty základných práv Európskej únie a Európskeho
piliera sociálnych práv zo 17. novembra 2017. Zdôrazňuje sa právo každého pracovníka na pracovné
podmienky zohľadňujúce jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť, na stanovenie najvyššej prípustnej
dĺžky pracovného času, na denný a týždenný odpočinok a každoročnú platenú dovolenku.
Ustanovuje, že pracovníci majú, bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu právo na
spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave a vyslovuje sa
podpora prechodu na formy zamestnania na neurčitý čas. Má sa tiež zabezpečiť nevyhnutná flexibilita
zamestnávateľom, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam, majú sa
podporovať inovatívne formy práce na zabezpečenie kvalitných pracovných podmienok, podnikanie
a samostatná zárobková činnosť, profesijná mobilita, zamedzovanie takým pracovnoprávnym
vzťahom, ktoré smerujú k neistým pracovným podmienkam, zneužívaniu atypických zmlúv.
Dôvod na vypracovanie citovanej smernice súvisí tiež s tým, že od prijatia smernice Rady 91/533/EHS
zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach
vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah nastali na trhoch práce významné zmeny.
Ide o zmeny v demografickom vývoji ale aj vplyvom digitalizácie, čo vedie k tvorbe nových foriem
zamestnaní, ktoré podporujú inováciu, tvorbu pracovných miest a rast trhov práce. Tým, že ide aj

EURÓPSKY PARLAMENT – RADA EÚRÓPSKEJ ÚNIE. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ z 24. mája 2019 PE-CONS 43/193. (online)
(cit.2019–06-10). Dostupné na internete: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2019INIT/en/pdf
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o také nové formy zamestnania, ktoré sú ťažko predvídateľné a líšia sa od tradičných
pracovnoprávnych vzťahov vznikajú situácie neistoty z hľadiska uplatniteľných práv pracovníkov.
V takomto svete práce, ktorý je v sústavnom vývoji je potrebné, aby pracovníci boli informovaní
o svojich pracovných podmienkach a pre nich v ľahko dostupnej písomnej forme. Ide tiež o cieľ, aby sa
v súvislosti s rozvojom nových foriem zamestnania poskytli pracovníkom niektoré nové minimálne
práva na podporu bezpečnosti a predvídateľnosti v pracovnoprávnych vzťahoch.
Pracovné zmluvy vyžadujú úpravu tak, aby sa zohľadňoval vývoj trhu práce, najmä nárast atypických
foriem zamestnania. Ak zamestnávatelia môžu ponúknuť pracovníkom v atypických formách
zamestnania prácu na plný úväzok alebo na neurčitú dobu, je potrebné podporovať prechod na tieto
istejšie formy zamestnania v nadväznosti na zásady Európskeho piliera sociálnych práv.
Európsky parlament a Rada po dôkladnej analýze všetkých aspektov pracovných podmienok v EÚ
konštatovali, že prihliadnuc na podstatné zmeny, účel, rozsah a obsah smernice č. 91/533/EHS nie je
vhodné ju meniť, ale je potrebné ju zrušiť. Prijali preto Smernicu Európskeho parlamentu a Rady
o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ, čím sa má zabezpečiť
prispôsobivosť trhu práce. Smernica stanovuje minimálne práva uplatňujúce sa na každého pracovníka
v EÚ, ktorý má pracovnú zmluvu alebo je v pracovnoprávnom vzťahu v súlade s ich vymedzeniami
podľa platného vnútroštátneho práva, kolektívnych zmlúv alebo praxe v každom členskom štáte
a zohľadňujúc judikatúru Súdneho dvora.
Významným právnym aktom legislatívy EÚ zo dňa 24. mája 2019 je Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenie (ES) č. 883/2004, (EÚ)
č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3444. Toto nariadenie má
pomôcť členským štátom a Európskej komisii pri účinnom uplatňovaní a presadzovaní práva EÚ
v oblasti mobility pracovnej sily v rámci EÚ a pri koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v rámci
EÚ.
Cieľom zriadenia tejto inštitúcie je uľahčiť prístup k informáciám o právach a povinnostiach týkajúcich
sa mobility pracovnej sily v celej EÚ, posilniť a zjednodušiť spoluprácu členských štátov pri

EURÓPSKY PARLAMENT – RADA. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa
zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ)
2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (2018/0064 (COD), PE-CONS 49/19.(onlinw). EURLex, 2019.(cit. 2019-06-10).Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1560152765461&uri=CONSIL:PE_49_2019_INIT
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presadzovaní právnych predpisov EÚ, vykonávať mediáciu a pomáhať pri hľadaní riešení v prípadoch
cezhraničných sporov medzi členskými štátmi a podporovať ich spoluprácu pri riešení nedeklarovanej
práce.
Správnu a riadiacu štruktúru Európskeho orgánu práce tvorí správna rada, výkonný riaditeľ a skupina
zainteresovaných strán. V tejto skupine sa počíta s dvomi zástupcami Európskej komisie a desiatimi
zástupcami sociálnych partnerov na úrovni EÚ rovnocenne zastupujúcich odborové zväzy a organizácie
zamestnávateľov vrátane uznaných odvetvových sociálnych partnerov EÚ zastupujúcich odvetvia,
ktorých sa otázky mobility pracovnej sily osobitne týkajú.
Európsky orgán práce môže zriaďovať pracovné skupiny zo zástupcov členských štátov. V správnej rade
sa počíta so zastúpením jedným členom z každého členského štátu, z dvoch členov zastupujúcich
Európsku komisiu, jedného nezávislého experta vymenovaného Európskym parlamentom a štyroch
členov zastupujúcich medziodvetvové organizácie sociálnych partnerov na úrovni EÚ.
Dňa 13. júna 2019 rozhodla Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské
záležitosti v Luxemburgu o tom, že Európsky orgán práce bude sídliť v Bratislave. Na Slovensku tak
vznikne prvá inštitúcia Európskej únie. V čase plnej funkčnosti má zamestnávať 140 pracovníkov, z toho
60 expertov, ktorých vyšlú členské štáty.
Hlavným poslaním inštitúcie bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej mobility
a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Pôjde napr. o informácie občanom a podnikom o ich právach
a povinnostiach pri mobilite a o koordináciu spolupráce medzi členskými štátmi.
Celosvetovú pozornosť vyvolal 14. ročník konferencie Globsec, ktorá je jednou z piatich najväčších
konferencií na svete. Konferencia sa konala v dňoch 6. – 8. júna 2019 v Bratislave a jej program zahŕňal
päť hlavných okruhov:
▪

budúcnosť Európy,

▪

digitálna budúcnosť,

▪

demokracia a odpojenie,

▪

udržateľnosť a svetová ekonomika,

▪

obrana a bezpečnosť.
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Medzinárodné dianie je ovplyvnené

takými megatrendmi, ako sú digitálne platformy, umelá

inteligencia, zmeny v politických procesoch, nárast nových politických síl, boj Európy s globálnym
džihádom, problémy transatlantických vzťahov, kyberpriestor a jeho regulácie a zväčšujúca sa priepasť
medzi mestským prostredím a vidiekom5. Tieto témy neobchádzajú ani Slovensko, a preto je dobré
vnímať ako celosvetové trendy ovplyvňujú aj región strednej Európy.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konštatoval, že „svet sa od roku 2018 nestal
istejším a stále viac sa hovorí o globálnej kríze politického líderstva, ktoré sa len pomaly adaptuje na
digitálnu revolúciu!6. Aj keď v obchodnej sfére sa prejavuje návrat k clám a obmedzeniam, netreba
podliehať pesimizmu, konferencia priniesla aj identifikáciu viacerých príležitostí. Ukazuje sa, že
digitálna revolúcia nepredstavuje pre Európsku úniu len hrozbu ale aj mnoho príležitostí na zlepšenie
života, medziľudskej aj medzinárodnej spolupráce.

2.1.2 Národné dokumenty
V súlade s odporúčaním RV SRI Realizačný tím SRI pri plnení aktivít projektu využíva Register
strategických dokumentov vytvorený Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Aktuálnym dokumentom je Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorú na rokovanie
vlády SR predložil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Uvedený
strategický dokument vláda SR prerokovala dňa 7. mája 2019 a schválila ho uznesením č. 206/2019.
Uznesenie vlády SR ukladá podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu , aby v termíne do 31.
júla 2019 vypracoval Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022, a to v spolupráci
s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podpredsedom vlády
a ministrom životného prostredia, ministrom hospodárstva, ministerkou školstva, vedy, výskumu
a športu, ministrom dopravy a výstavby, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom financií
a riaditeľom Národného bezpečnostného úradu.

PRAVDA.Glogálny rozvrat alebo príležitosť? Aj o tom je GLOBSEC.(online) Pravda (cit.2019-06-6).
Dostupné na internete: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/514858-globsec-privita-vyznamnych-politikov-avyse-150-recnikov-z-celeho-sveta/
6
DOBRÉ NOVINY.Minister Lajčák uzavrel v Bratislave bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC.(online) Dobré
noviny (cit. 2019-06-9).Dostupné na internete: https://www.dobrenoviny.sk/c/165001/minister-lajcak-uzavrel-vbratislave-bezpecnostnu-konferenciu-globsec
5
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Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu má, okrem toho, predložiť na rokovanie vlády
vyhodnotenie implementácie a aktualizáciu Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030
v termíne do 31. decembra 2021.
Uznesenie vlády SR taktiež ukladá podpredsedom vlády, podpredsedníčke vlády, ministrom vlády SR,
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
a guvernérovi Národnej banky Slovenska podieľať sa na plnení Stratégie digitálnej transformácie
Slovenska 2030 a zabezpečiť súlad nových strategických a koncepčných dokumentov so Stratégiou
digitálnej transformácie Slovenska 2030 každoročne do 30. júna.
Predsedom samosprávnych krajov, predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska, prezidentovi Únie
miest Slovenska sa v uznesení odporúča, aby sa podieľali na plnení cieľov a odporúčaní Stratégie
digitálnej transformácie Slovenska 2030 a ich premietnutí do regionálnych a miestnych strategických
dokumentov.
V záujme udržateľnosti a konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku považuje
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) za veľmi dôležité zachytiť aktuálne globálne trendy,
ako aj vyhodnocovať aktuálne prekážky a výzvy jeho budúceho rozvoja. V súvislosti s tým v spolupráci
so Zväzom automobilového priemyslu SR (ďalej len „ZAP SR“) vypracovalo návrh Opatrení na
odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane
dodávateľskej siete. Nadviazalo tým na dokument Východiská k opatreniam na odstránenie bariér pre
trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, ktorý vláda SR schválila 13.
decembra 2017. V ňom boli rozpracované dve bariéry, a to:
▪

Akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb priemyslu,

▪

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb trhu práce, generovaný vzdelávacím
systémom.

Zástupcovia automobilového priemyslu opätovne vyzdvihli potrebu riešenia ďalších pretrvávajúcich
bariér súvisiacich so zmenami v podnikateľskom prostredí v SR. Zdôraznili, že sa zhoršujú podmienky
na dosahovanie pokroku a konkurencieschopnosti, čo má dopad nielen na finálnych výrobcov, ale
najmä na ich dodávateľov pôsobiacich v SR.
Na základe rozhodnutia predsedu vlády SR, ktoré vyplynulo z rokovania s predstaviteľmi ZAP SR dňa
21. februára 2019 MH SR definovalo ďalšie bariéry rozvoja automobilového priemyslu. Ide o:
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▪

Nestabilitu a nesystémovosť vývoja podnikateľského prostredia s priamym dopadom na rýchly
a nepredvídateľný rast nákladov,

▪

Nízku úroveň výskumno-vývojových aktivít, rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií
a sieťovania aktérov,

▪

Nedostatočne vytvorené prostredie na

uplatnenie princípov obehového hospodárstva

v automobilovom priemysle.
Dokument v súvislosti s elimináciou bariér navrhuje operatívne riešenia. Napr. pri bariére Nízka úroveň
výskumno-vývojových aktivít, rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií uvádza ako operatívne
riešenie podporu nástrojov na realizáciu podnikových aktivít v oblasti vedy, výskumu a inovácií
a zabezpečenie dostatku kvalifikovaných odborníkov pre výskum a vývoj (rozpracované do
konkrétnych opatrení).
Vláda SR schválila návrh Opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového
priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete dňa 17. apríla 2019 uznesením č. 185/2019.
Medzi významné dokumenty pripravované v súčinnosti MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, MF SR, ďalších inštitúcií
a OECD patrí Národná stratégia zručností pre SR7. Stratégia by mala byť publikovaná v januári 2020.
Dňa 29. januára 2019 sa konal odborný seminár pod názvom Seminár stratégie zručností OECD:
Slovenská republika. Na podujatí sa konštatovalo, že proces automatizácie a digitalizácie pracovných
miest najviac ohrozuje slovenských zamestnancov. Nevyhnutné je nadobúdanie nových zručností
a zvyšovanie kvalifikácie, k čomu má prispieť aj nový strategický dokument reflektujúci potreby
Slovenska pri budovaní vzdelanej, zručnej a ekonomicky produktívnej spoločnosti.
Dokument bude zameraný najmä na oblasti:
▪

7

Posilnenie zručnosti mladých ľudí,

MŠVVŠ SR: V Bratislave sa diskutovalo s odborníkmi z OECD o stratégii zručností. MŠVVŠ SR, 2019.

(cit. 2019-06-10). Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/v-bratislave-sa-diskutovalo-sodbornikmi-z-oecd-o-strategii-zrucnosti/
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▪

Zvýšenie miery dospelých participujúcich na procese učenia (v súčasnosti sa na vzdelávaní
dospelých v SR zúčastňuje len cca 3-4% dospelej populácie, EÚ chce v roku 2020 dosiahnuť 15
%),

▪

Zníženie nerovnosti medzi nadobudnutými zručnosťami vo formálnom vzdelávaní
a zručnosťami žiadanými na pracovnom trhu.

2.2 Zabezpečovanie činnosti Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI
a audit plnenia úloh a odporúčaní
2.2.1 Činnosť Aliancie sektorových rád – aktivity a výsledky
Základným výkonným článkom v štruktúre odborných tímov projektu SRI sú sektorové rady.
Zabezpečenie primeraných podmienok na ich fungovanie a účinná koordinácia vzájomnej spolupráce
všetkých zúčastnených členov patrili k základom úspechu realizácie Národného projektu Národná
sústava povolaní (ďalej len „NP NSP“) a splnenia očakávaných cieľov. Dokumentujú to pozitívne
výsledky v monitorovaní potrieb trhu práce, v identifikácii štandardných nárokov na jednotlivé
pracovné miesta a požiadaviek na kvalifikovanosť pracovných síl v jednotlivých sektoroch
hospodárstva na jednotlivé pracovné miesta vo forme národných štandardov zamestnaní (ďalej len
„NŠZ“). Svojimi aktivitami a pozitívnym prístupom v procese garancie, vytvárania a inovácie NŠZ
prispeli sektorové rady k vybudovaniu jedinečného informačného systému a profilovali sa ako
spoločensky uznávaní zástupcovia a reprezentanti jednotlivých sektorov v procese zosúlaďovania
požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu so systémom celoživotného vzdelávania.
O dosiahnutie pozitívneho statusu sektorových rád sa už v procese realizácie NP NSP nepochybne
pričinila funkčnosť aliancie založená na adekvátnom inštitucionálnom a personálnom zložení.
Postavenie a poslanie aliancie je založené na kľúčových väzbách k MPSVR SR a k sektorovým radám.
Vo vzťahu k MPSVR SR je aliancia kreovaná ako jeho poradný, riadiaci a koordinačný orgán pri riešení
celospoločenských úloh v oblasti aktívnej politiky trhu práce, riešenia zamestnanosti a ďalších
súvisiacich otázok. Ide o odborný tím založený na princípoch sociálnej súdržnosti fungujúcej na
zastúpení všetkých sektorov hospodárstva. Medzi úlohy aliancie patria významné aktivity, najmä
koordinačného, rozhodovacieho, riadiaceho a schvaľovacieho charakteru, napr. rozhodovanie
o pridelení garancie sektorových rád sociálnym partnerom, o zriaďovaní sektorových rád,
vymenovanie garantov a predsedov, usmerňovanie a schvaľovanie ich činnosti, udeľovanie licencií na
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činnosť, schvaľovanie NŠZ, hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a ďalšie činnosti
vymedzené v jej štatúte.
S multidimenzionálnym poslaním aliancie voči MPSVR SR súvisí aj jej úloha osobitného významu kompletizovať a predkladať iniciatívy na novelizáciu legislatívnych zámerov v nadväznosti na
monitoring inovačných trendov v sektoroch hospodárstva a nadväzujúci rozvoj ľudských zdrojov
v záujme zabezpečenia kvalifikovanej a konkurenčne schopnej pracovnej sily.
Určovanie garancie a predsedníctva sektorových rád sociálnymi partnermi bolo riešené v rámci
rokovania aliancie dňa 25. 4. 2019. Členka aliancie za Ministerstvo kultúry SR v rámci rokovania
k projektu Prognózy vývoja na trhu práce podľa odvetví do roku 2024 požiadala o rozlíšenie v zisťovaní
údajov a vytvorení osobitných prístupov k prognózovaniu sektora kultúry.
V záveroch z rokovania je zapracované schválenie garancie a predsedníctva zodpovedajúceho počtu
sektorových rád, pridelených sociálnym partnerom – Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení
Slovenskej republiky (ďalej len „AZZZ SR“), Asociácii priemyselných zväzov (ďalej len „APZ“),
Republikovej únii zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“), Konfederácii odborových zväzov SR (ďalej len
„KOZ SR“), Združeniu miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „MK SR“). V záveroch z rokovania aliancie ešte nebola doriešená garancia
a predsedníctvo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport a komplexne
doriešená nominácia podpredsedov sektorových rád.
Aktuálny stav garancie, predsedníctva a podpredsedníctva sektorových rád je uvedený v tabuľke. č.1
Tabuľka č. 1

Aktuálny stav garancie, predsedníctva a podpredsedníctva sektorových rád

Sektorová rada

Garancia Garant pre SRI
pre SRI

1

AZZZ SR Bc. Emil Macho
pre
SPPK
poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

2

pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu

APZ

pre potravinárstvo

RÚZ

3

Predseda pre SRI

Podpredsedníctvo Tajomník sektorovej rady
pre SRI

Ing. Juraj Máčaj
SPPK

Mgr. Andrej Lasz
APZ

Ing. Ivan Nemeth,
MBA
SMZ, a.s. Jelšava

Dr. Peter Molnár
RÚZ

JUDr. Jana
Venhartová
PKS
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Ing. Jana Melicherová
melicherova@trexima.sk
02/333 222 04
0948343552
Dr. Peter Molnár
RÚZ

Ing. Oliver Kovťuk
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
0905 947 904
Mgr. Ľuboslav Blišák, PhD.
blisak@trexima.sk
02/333 222 30
0948 442 038

Sektorová rada

Garancia Garant pre SRI
pre SRI

4

pre textil, odevy, obuv KOZ SR
a spracovanie kože

5

pre lesné
hospodárstvo a
drevospracujúci
priemysel

RÚZ

JUDr. Marta
Brodzianska
IOZ

Predseda pre SRI

Podpredsedníctvo Tajomník sektorovej rady
pre SRI

Erika Lörinczová
IOZ, Gemtex, a.s.

Mgr. Diana Kozáková
kozakova@trexima.sk
02/333 222 78
0948 332 880

Ing. Igor Patráš
Bc. Dávid
Zväz spracovateľov Hančinský
dreva SR
Slovenská lesnícka
komora
AZZZ SR RNDr. Oto Nevický, Ing. Juraj Dlhopolček Ing. Peter Blubla
pre celulózoZCPaPP SR
papierenský a
MBA
Zväz polygrafie na
polygrafický priemysel
AZZZ SR
Slovensku

Ing. Zuzana Špacírová
spacirova@trexima.sk
02/333 222 16
0918 249 403

7

pre chémiu a farmáciu AZZZ SR Ing. Roman Karlubík, Ing. Vladimír Očenáš
Duslo, a.s.
MBA
ZCHFP

Ing. Oliver Kovťuk
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
0905 947 904

8

pre hutníctvo,
zlievarenstvo,
kováčstvo

RÚZ

9

pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky a
nekovové materiály

AZZZ SR Ing. Štefan Škultéty Ing. Anna Krupičková
Zväz sklárskeho
SOŠ sklárska
priemyslu
Lednické Rovne

10

APZ
pre automobilový
priemysel a strojárstvo

Mgr. Andrej Lasz
APZ

Július Hron
ZAP

RÚZ

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

RÚZ

Ing. Patrik Uhrík
uhrik@trexima.sk
02/333 222 06
0948 590 886

12

pre energetiku, plyn a
elektrinu

AZZZ SR JUDr. Daniel Širhal
AZZZ SR

13

pre vodu, odpad a
životné prostredie

AZZZ SR RNDr. Oto Nevický, Ing. Ivana
NBA
Mahríková, PhD.,
AZZZ SR
EUR ING
AVS SR

14

RÚZ
pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu

6

Dr. Peter Molnár
RÚZ

Dr. Peter Molnár
RÚZ

Ing. Martin Hošták
PhD.
RÚZ

Ing. Milan Polča
ZHŤPG SR
U.S. Steel Košice,
s r.o.

Ing. Vladimír Tonka
ZZE Slovenska

Ing. Pavol Kováčik,
PhD., MBA
ZSP Slovenska
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0948Zuzana
023 166
Ing.
Špacírová
spacirova@trexima.sk
02/333 222 16
0918 249 403
0948 023 166

Ing. Peter Oťapka Ing. Oliver Kovťuk
kovtuk@trexima.sk
Slovalco, a.s.
02/333 222 02
0905 947 904
Ing. Oliver Kovťuk
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
0905 947 904

Ing. Patrik Uhrík
uhrik@trexima.sk
02/333 222 06
0948 590 886
Ing. Jana Melicherová
melicherova@trexima.sk
02/333 222 04
0948343552
Ing. Michal Hrnčiar
hrnciar@trexima.sk
02/333 222 25
0948 093 666

15

Sektorová rada

Garancia Garant pre SRI
pre SRI

Predseda pre SRI

Podpredsedníctvo Tajomník sektorovej rady
pre SRI

pre obchod,
marketing,
gastronómiu a
cestovný ruch

RÚZ

Mgr. Marek
Harbuľák
ZOCR SR

Ing. Martina
Širhalová, MBA

Ing. Martin Hošták
PhD.
RÚZ

16

pre dopravu, logistiku, AZZZ SR Ing. Milan Chúpek
poštové služby
ÚDPT

17

pre informačné
technológie a
telekomunikácie

RÚZ

18

pre bankovníctvo,
finančné služby,
poisťovníctvo

19

pre kultúru a
vydavateľstvo

20

pre vedu, výskum,
vzdelávanie, výchovu,
šport

AZZZ SR

Ing. Ján Žačko
ÚDPT

Ing. Michal Hrnčiar
hrnciar@trexima.sk
02/333 222 25
0948 093 666

Ing. Martin Hošták
PhD.
RÚZ

Doc. Ing. František
Jakab, PhD.

Ing. Martin Gymerský
gymersky@trexima.sk
02/333 222 29
0948 411 744

RÚZ

Ing. Martin Hošták
PhD.
RÚZ

JUDr. Jozefína
Žáková
SLASPO

Ing. Martin Gymerský
gymersky@trexima.sk
02/333 222 29
0948 411 744

MK SR

PaedDr. Hana
Blažíčková
MK SR

JUDr. Ing. Michal
Bartók
NOC

PaedDr. Hana
Blažíčková

PhDr. Monika
Uhlerová, PhD.
KOZ SR

Ing. Pavel Ondek
OZPŠaV na
Slovensku

RÚZ

KOZ SR

MK SR

APZ SR – Mgr.
Andrej Lasz
ZMOS

21

22

pre verejné služby a
správu

pre administratívu,
ekonomiku,
manažment

Mgr. Diana Kozáková
kozakova@trexima.sk
02/333 222 78
0948 332 880

ZMOS

RÚZ

Ing. Milan Muška
ZMOS

Dr. Peter Molnár
RÚZ

Ing. Milan Muška
ZMOS

Ing. Martin Hošták
PhD.
RÚZ

MŠVVaŠ SR
SLOVES (KOZ)
AZZZ SR – JUDr.
MÚ
Petržalka
Barbora
Šálková
Slovenský
odborový zväz
zamestnancov
obrany
OZP SR
Úrad vlády SR

Mgr. Jakub Žabka
zabka@trexima.sk
02/333 222 82
0948 400 910
Ing. Dana Mažgútová,
PhD.
mazgutova@trexima.sk
02/333 222 70
0950 598 974

RNDr. Martin Šuvada
suvada@trexima.sk
02/333 222 70
0904 674 920
0948 449 970 (služobné)
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 APZ
SŽK
RÚZ

Mgr. Ľuboslav Blišák, PhD.
blisak@trexima.sk
02/333 222 30
0948 442 038

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Úlohy uložené členom aliancie na rokovaní dňa 25.4.2019 a stav ich plnenia:
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Prezidentovi aliancie

– zistiť aktuálny stav v realizácii trojstranného rokovania vrcholných

predstaviteľov MPSVR SR, MŠVVVaŠ SR a KOZ SR k otázke garancie a predsedníctva v Sektorovej rade
pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport SR a o výsledku zistenia a rozhodnutí informovať
tajomníčku aliancie.
Stav plnenia: Úloha splnená
Tajomníčke aliancie
a) informovať e-mailom členov aliancie o výsledku zistenia prezidenta aliancie a o rozhodnutí vo
veci garancie a predsedníctva Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport
Stav plnenia: Úloha splnená
b) zaslať e-mailom členom aliancie závery z rokovania aliancie, Zoznam sektorových rád so
základnými informáciami o garantoch, predsedoch a tajomníkoch, prehľad členov aliancie
s kontaktnými údajmi.
Stav plnenia: Úloha splnená
c) zorganizovať pripomienkové konanie k štatútu aliancie
Stav plnenia: Úloha je v štádiu riešenia

2.2.2 Činnosť Riadiaceho výboru SRI– aktivity a výsledky
RV SRI je nadriadeným orgánom všetkých odborných tímov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NP
SRI, ktorý riadi a koordinuje ich činnosť v nadväznosti na platné legislatívne úpravy v zmysle zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Gesciu nad zabezpečovaním činnosti RV SRI má MPSVR SR. Je zložený zo zástupcov
vrcholných orgánov sociálnych partnerov, ministerstiev, ŠÚ SR, Úradu vlády Slovenskej republiky,
ZMOS, Ústredia PSVR a zástupcov Realizačného tímu SRI.
Prioritné postavenie RV SRI potvrdzuje oprávnenie preberať výstupy predkladané v zmysle Zmluvy
o dielo a licenčnej zmluvy medzi MPSVR SR a TREXIMOU Bratislava, ako Realizačným tímom SRI
a podpisovať akceptačné protokoly preukazujúce plnenie jej predmetu.
43

Predsedu RV SRI vymenúva minister práce, sociálnych vecí a rodiny menovacím dekrétom.
V nadväznosti na to, ostatných členov vymenúva predseda RV SRI.
RV SRI dohliada nad monitorovaním najvýznamnejších aktivít aliancie, sektorových rád a pracovných
skupín sektorových rád, posudzovaním výstupov projektu, metodických postupov systému tvorby
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a nadväzujúceho procesu revízie NŠZ, implementácie jej
výsledkov do IS NSP/SRI a hodnotením jeho aktualizácie. Pri plnení týchto úloh kladie osobitný dôraz
na zabezpečenie flexibilného prenosu inovačných prvkov z pracovných činností na pracovných
miestach jednotlivých odvetví hospodárstva do štandardných kvalifikačných nárokov na zamestnania
– NŠZ. Prioritou je kvalifikovaná, zamestnateľná a konkurenčne schopná pracovná sila spĺňajúca
požiadavky zamestnávateľov na nové zručnosti a vedomosti, ktoré prináša akcelerujúci vývoj v oblasti
moderných technológií, inovácií, umelej inteligencie, robotiky a zdieľanej ekonomiky. Do rámca úloh
RV SRI patrí tiež monitoring implementácie národnej klasifikácie SK ISCO-08, posudzovanie návrhov
udržateľnosti systémového riešenia, navrhovanie zmien a odporúčaní a verejná prezentácia
a propagácia výsledkov NP SRI.
RV SRI môže na plnenie úloh špecifického charakteru vytvárať expertné tímy ako svoje poradné orgány,
ktoré v rámci svojich aktivít prispievajú k plneniu úloh projektu. Ide o vypracovávanie podkladov,
formuláciu návrhov riešení, posudzovanie výstupnej dokumentácie, záverov a odporúčaní,
poskytovanie informačných zdrojov, získavanie odborných poznatkov o strategických a rozvojových
zámeroch jednotlivých odvetví hospodárstva a ich regionálnych aspektoch.
Prvé rokovanie RV SRI sa uskutočnilo 20. mája 2019. K tomuto dňu bolo komplexne sformované
inštitucionálne a personálne zloženie RV SRI a predsedníčka p. PaedDr. Danica Lehocká členom výboru
odovzdala menovacie dekréty.
V programe rokovania dominovala bilancia výsledkov NP NSP (NSPIII), úvodná informácia o NP SRI,
jeho zámeroch a cieľoch. Tajomníčka RV SRI prezentovala hlavné úlohy a harmonogram aktivít RV SRI.
Prítomní boli oboznámení s harmonogramom výstupov predkladaných Realizačným tímom SRI za rok
2019.
RV SRI schválil predloženú úvodnú správu a jej prílohy, ako aj výsledky plnenia úloh realizovaných
v prvej realizačnej etape NP SRI. Schvaľovanie výstupov – Priebežnej správy č. 1 a Priebežnej správy č.
2 sa uskutoční per rollam. RV SRI zobral na vedomie termín najbližšieho rokovania RV SRI – 21. 10.
2019.
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Členovia Realizačného tímu SRI prezentovali výsledky prvej realizačnej etapy – obdobie realizácie od
23. 4. 2019 do 20. 5. 2019 za jednotlivé aktivity NP SRI – Aktivita č. 1 – Aktivita č. 5. V Prílohe č. 1 sú
uvedené nasledovné dokumenty z rokovania RV SRI: pozvánka, prezenčná listina, prezentácia, závery
z rokovania.
Rokovanie RV SRI sa ukončilo závermi, ktoré obsahujú aj úlohy a odporúčania pre členov výboru
nasledovne:
Úlohy a odporúčania pre členov RV SRI z rokovania dňa 20. 5.2019 a stav ich plnenia
a) Členom RV SRI – posúdiť a pripomienkovať návrh Organizačného a rokovacieho poriadku
odborných tímov SRI a návrh Štatútu RV SRI. Pripomienky k predmetným dokumentom zaslať
na adresu ditetova@trexima.sk v elektronickej forme do 31.5.2019.
Stav plnenia: Úloha splnená
b) Členom Realizačného tímu SRI – zorganizovať spoločné rokovanie Aliancie sektorových rád,
Riadiaceho výboru SRI, garantov a predsedov sektorových rád za účelom podpory vzájomných
vzťahov,

spolupráce,

synchronizácie

postupov

v rámci

činnosti

sektorových

rád

a implementácie sektorových stratégií do stratégií rozvoja ľudských zdrojov v termíne
21.10.2019.
Stav plnenia: v štádiu prípravy
c) RV SRI – ustanoviť Excelentný tím expertov – zástupcov vedeckých inštitúcií, výskumu a praxe,
ako poradného orgánu na nastavenie a posudzovanie procesov tvorby sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov. Termín – jún 2019
Stav plnenia: v štádiu riešenia
d) RV SRI – v spolupráci s Alianciou sektorových rád definovať potreby na aktualizáciu a doplnenie
ustanovení Zákona č. 5/2004 Z. z. službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súvislosti so zameraním a cieľom Národného projektu SRI a predložiť návrh na
zmenu citovaného zákona, prípadne návrhy na ďalšie žiadúce úpravy legislatívy. Termín:
21.10.2019
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Stav plnenia: zatiaľ neriešené
e) Realizačnému tímu - v schémach, prezentáciách a ďalších výstupoch používať pri zámere
prenosu požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a sektorových inovácií do
prípravy pre trh práce termín systém celoživotného vzdelávania.
Stav plnenia: akceptované
f)

Realizačnému tímu - v rámci Aktivity č. 2 pri vytváraní situačných analýz pre jednotlivé sektory
národného hospodárstva individuálne posudzovať výber indikátorov (napr. s ohľadom na
slobodné povolanie, kreatívny priemysel a pod.).

Stav plnenia: akceptované
g) Realizačnému tímu pri vypracovávaní sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov pracovať
s Registrom strategických dokumentov vytvorených Úradom podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu a Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií
schválenými vládou SR uznesením č.: 197/2017.
Stav plnenia: akceptované
h) Realizačnému tímu pri zmene štruktúry národného štandardu zamestnaní identifikovať väzby
na povolanie a pracovné pozície.
Stav plnenia: akceptované

2.3 Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie odborných tímov SRI ako
výsledok súčinnosti subjektov zapojených do plnenia úloh NP SRI
2.3.1 Inštitucionálne a personálne zloženie RV SRI a aliancie (k 15. 6.2019)
V záujme bezproblémového fungovania RV SR a aliancie už v úvodnej fáze realizácie NP SRI venoval
Realizačný tím SRI zvýšenú pozornosť zabezpečeniu ich inštitucionálnej a personálnej skladby. Pri
formovaní štruktúry členstva v obidvoch vrcholných odborných tímoch sa vychádzalo z metodicky
upravenej skladby subjektov určených v príslušných štatútoch, prípadne aj z doplnenia ďalších inštitúcií
ako nositeľov úloh a cieľov z celospoločenského aspektu.
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Zmeny súvisiace s rozšírením inštitucionálnej základne aliancie predstavuje imperatív ochrany
životného prostredia - MŽP SR, udržateľnosti systémového riešenia - MF SR a konštituovanie APZ ako
nového subjektu sociálneho dialógu.
Tabuľka č. 2

Inštitucionálne a personálne zloženie Riadiaceho výboru SRI

p.č. Meno

Funkcia v RV SRI

Inštitúcia

MPSVR SR
MPSVR SR
MPSVR SR
MV SR
MŠVVaŠ SR
MPaRV SR
MH SR
ÚV SR
MK SR
MZ SR
ŠÚ SR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PaedDr. Danica Lehocká
Mgr. Katarína Lanáková
Ing. Mária Príkopská
Ing. Ján Dutko

predsedníčka RV
členka RV
členka RV
člen RV

Ing. František Priesol
Ing. Jaroslav Gudába

člen RV

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ing. Andrea Farkašová

JUDr. Zuzana Dzurendová
PaedDr. Hana Blažíčková
Ing. Miloslava Kováčová, MPH
PhDr. Ľudmila Ivančíková
Mgr. Andrej Lasz

RNDr. Oto Nevický, MBA
Ing. Martin Hošták, PhD.
PhDr. Monika Uhlerová, PhD.
Ing. Jozef Turčány
PhDr. Helena Furindová
Ing. Iveta Šimonovičová

Ing. Géza Mihály, CSc.
20. PaedDr. Lucia Dítětová

Tabuľka č. 3
p.č. Meno
1
2
3
4
5
6
7
8
9

člen RV
členka RV
členka RV
členka RV
členka RV
členka RV
člen RV
člen RV
člen RV
členka RV

člen RV
členka RV

člen RV
člen RV
tajomníčka RV

APZ

AZZZ SR
RÚZ
KOZ SR
ZMOS
Ústredie PSVR
MDaV SR

TREXIMA
TREXIMA

Inštitucionálne personálne zloženie Aliancie sektorových rád
Funkcia v aliancii
Inštitúcia

Branislav Ondruš

Prezident

MPSVR SR

Danica Lehocká

výkonná
viceprezidentka
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen

MPSVR SR

Milan Muška
Jozef Turčány
Monika Uhlerová
nominácia bude doriešená
nominácia bude doriešená
Mário Lelovský
Igor Patráš
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ZMOS
ZMOS
KOZ SR
KOZ SR
KOZ SR
RÚZ
RÚZ

p.č. Meno

Funkcia v aliancii

Inštitúcia

RÚZ
AZZZ SR
AZZZ SR
AZZZ SR
APZ
APZ
APZ
NOC
ÚV SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR
MDaV SR
MV SR
MPRV SR
MZ SR
MH SR
ŠÚ SR
ŠIOV
MŽP SR
Ústredie PSVR
MF SR
Trexima
Trexima

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Peter Molnár
Oto Nevický
Adriana Tantošová
Ján Žačko
Andrej Lasz
Jaroslav Holeček
nominácia bude doriešená
Michal Bartók
Zuzana Dzurendová
Oľga Nachtmannová
Monika Korkošová
Emília Achbergerová
Anton Kulich

nominácia bude doriešená
Lucia Ditětová

člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
členka
členka
členka
člen
člen
člen
členka
členka
člen
člen
členka
člen
člen
tajomníčka
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Géza Mihály

člen

Jaroslav Gudába

Monika Jankechová
Alena Janatová
Ivan Chrappa
Michal Němec
Boglárka Ivanegová
Ing. Marián Valentovič, MBA

Základom úspešného nominačného postupu, v záujme komplexného zloženia uvedených odborných
tímov NP SRI, bola úzka spolupráca vedenia Realizačného tímu SRI s vrcholnými predstaviteľmi
ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zamestnávateľských a odborových zväzov
a združení a ďalších odborných inštitúcií.
Platformou na oslovenie predstaviteľov inštitúcií boli pozitívne skúsenosti zo zapojenia odborníkov do
aktivít pri realizácii projektu NSP, ich zanietenosť a erudícia v témach monitorovania potrieb trhu práce
a ich prenosu do systému celoživotného vzdelávania, poznatková databáza z oblasti vývoja odvetví
hospodárstva, ich ďalšieho smerovania a globálnych výziev a trendov.
Komunikácia realizátorov projektu a oslovených inštitúcií prebiehala formou:
▪

pracovných rokovaní,

▪

oslovením formou listov,

▪

telefonický kontakt,
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▪

potvrdením nominácií spätnou väzbou, resp. návrhom iných kompetentných zástupcov –
spravidla písomnou formou od oslovených subjektov.

2.3.2 Inštitucionálne a personálne zloženie sektorových rád a ich pracovných skupín
Medzi aktivity priamo ovplyvňujúce funkčnosť sektorových rád a úroveň plnenia ďalších zodpovedných
úloh patrí zabezpečovanie garancie, predsedníctva a podpredsedníctva sektorových rád zástupcami
sociálnych partnerov (inštitucionálne a personálne).
Proces zabezpečovania optimálnosti a vyváženosti garancie a vedenia sektorových rád preto začínal
pracovným rokovaním zástupcov MPSVR SR a Realizačného tímu SRI s vrcholnými predstaviteľmi
sociálnych partnerov.
Pri navrhovaní postupu v určovaní garancie, predsedníctva, členstva všetkých odborných tímov
projektu SRI sa zdôrazňovala prioritná úloha nastavovania konceptu stratégií rozvoja ľudských zdrojov
v nadväznosti na rezortné koncepcie, rešpektovanie národných a medzinárodných záväzkov SR v rámci
segmentov, ktoré jednotlivé sektorové rady zastupujú.
Pri organizáciách, z ktorých sa očakáva zastúpenie viac ako jedného člena v rámci sektorových rád, t.j.
buď do jednej sektorovej rady viacero zástupcov alebo do viacerých sektorových rád po jednom
zástupcovi, sa oslovenie riešilo centrálne. Tento spôsob bol určený z dôvodu, aby na jednu organizáciu
neprišlo viacero žiadostí o nominácie zástupcov do sektorových rád, ale len jedna centrálna s výpočtom
potreby počtu nominantov. Takýto postup sa uplatnil pri oslovovaní jednotlivých:
▪

samosprávnych krajov,

▪

ústredných orgánov štátnej správy,

▪

zamestnávateľských profesijných organizácií,

▪

odborových organizácií.

V Prílohe č. 2 sú uvedené spracované a odoslané oslovovacie listy na nomináciu zástupcov do určených
sektorových rád.
Kontaktnou osobou pre nahlasovanie centrálnych nominácií bola určená Lucia Dítětová tajomníčka
aliancie. V Prílohe č. 3 sú uvedené nominácie z jednotlivých oslovených inštitúcií.
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Počet členov za jednotlivé sektorové rady je zaznamenaný v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 4
číslo
Sektorovej
rady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Prehľad o počte členov sektorových rád
Prehľad počtu členov sektorových rád
Sektorová rada
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Ťažba a úprava surovín, geológia
Potravinárstvo
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Chémiu a farmáciu
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály
Automobilový priemysel a strojárstvo
Elektrotechnika
Energetika, plyn a elektrina
Voda, odpad a životné prostredie
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
Doprava, logistika, poštové služby
Informačné technológia a telekomunikácie
Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kultúra a vydavateľstvo
Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
Verejné služby a správa
Administratíva, ekonomika a manažment
Zdravotníctvo a sociálne služby
Remeslá a osobné služby

Celkovo za 21 sektorových rád

Celkový
počet
členov
25
17
15
16
13
22
27
24
18
26
25
24
18
15
28
25
19
23
28
25
28

Z toho
počet z
NSP III
10
10
9
11
7
11
18
11
12
9
6
11
6
8
11
12
12
10
13
8
7

461

212

Výsledkom aktivít Realizačného tímu SRI je aktuálny prehľad počtu členov sektorových rád ku dňu
predkladania Priebežnej správy č. 1 . Prehľad je spracovaný za 21 sektorových rád s výnimkou:
▪

Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu,

▪

Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport,

▪

Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby.

Dôvodom neuvedenia počtu členov za horeuvedené sektorové rady sú zdravotné problémy a vysoká
pracovná zaťaženosť vedenia týchto sektorových rád.
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Z prehľadu je zrejmé, že k sledovanému dátumu členskú základňu 21 sektorových rád tvorilo 461
členov. Tento počet nie je ešte definitívny, a to jednak v súvislosti s následným doplnením údajov za
horeuvedené tri sektorové rady, ale aj z dôvodu, že niektoré nominácie na členov sektorových rád sú
ešte v štádiu riešenia.
Zaujímavé je aj zistenie, že takmer polovicu členov sektorových rád (46 %) predstavujú členovia, ktorí
spolupracovali aj na realizácii NP NSP.
Z hľadiska priemernej početnosti členov v sektorovej rade je zaujímavá aj skutočnosť, že už
v aktuálnom období má z počtu 21 sektorových rád 13 sektorových rád viac ako 20 členov (zatiaľ
najviac 28 Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby). Početnosť členskej základne
ovplyvňuje najmä:
▪

vyšší počet divízií SK NACE Rev. 2 v sektore,

▪

členitosť obsahovej štruktúry činností zastrešovaných sektorovou radou (napr. Sektorová rada
pre kultúru a vydavateľstvo).

Významné miesto z hľadiska reprezentatívnosti sektorových rád má ich inštitucionálne zastúpenie,
v ktorom figurujú nasledovné kategórie subjektov:
▪

zamestnávatelia,

▪

zamestnávateľské/profesijné zväzy,

▪

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,

▪

ústredné orgány štátnej správy,

▪

orgány územnej samosprávy,

▪

odborové organizácie,

▪

stredné školy,

▪

vysoké školy,

▪

ŠIOV,

▪

vedecké inštitúcie.

Členská základňa sektorových rád vychádza z inštitucionálneho zastúpenia sektorových rád. Podiely
inštitucionálnych segmentov sú uvedené v nasledujúcom grafe.
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Graf č. 1

Inštitucionálne zastúpenie sektorových rád v %

Inštitucionálne zastúpenie sektorových rád v %
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V inštitucionálnom

zastúpení sektorových rád majú dominantné miesto

zamestnávatelia

a zamestnávateľské združenia, spolu s podielom 54 %. Približne rovnaký podiel 7-8 % predstavujú
ústredné orgány štátnej správy a tiež stredné školy a vysoké školy. Zostávajúce segmenty – úrady PSVR,
odborové organizácie, orgány územnej samosprávy a ŠIOV majú 5 %- ný podiel.
Je potrebné kriticky poukázať na najnižší podiel (3 %) zastúpenia vedeckých inštitúcií, výskumných
ústavov a podobných ustanovizní, pričom práve ich zástupcovia – excelentní experti z oblasti nových
objavov, výskumov, patentov, nových metód a pod. disponujú najvyšším potenciálom odborných
poznatkov o inovačných prvkoch a metódach tak z národného, ako aj celosvetového hľadiska. Ich
nedostatočné zastúpenie je výzvou pre tajomníkov sektorových rád, aby na rokovaniach nabádali
členov k dôslednejšiemu monitoringu takýchto expertov a vytvárali na vedeckej báze pracovné skupiny
sektorových rád. Zároveň sa očakáva, že v zmysle záverov RV SRI zo dňa 20. mája 2019 bude pri RV SRI
vytvorený Excelentný tím expertov – zástupcov vedeckých inštitúcií, výskumu a praxe ako poradný
orgán na nastavenie a posudzovanie procesov tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov.
Tajomníci sektorových rád vypracovali za každú príslušnú sektorovú radu Informáciu o aktuálnej
situácii v organizačno-technickom zabezpečení Sektorovej rady a jej ďalších úlohách pri realizácii
Národného projektu SRI v súvislosti s prípravou Priebežnej správy č. 1. Tieto informácie tvoria prílohy
č. 5 – 28 tejto Priebežnej správy č. 1.
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2.4

Prvé

rokovania

sektorových

rád,

ich

organizačno-technické

zabezpečenie, výsledky realizovaných prvých rokovaní
2.4.1 Prehľad prvých rokovaní sektorových rád
Realizačný tím SRI vynakladá značné úsilie pri zabezpečovaní prvých rokovaní sektorových rád. Od ich
úspešnej realizácie závisí úspešnosť viacerých prioritných aktivít NP SRI, najmä monitoring inovačných
lídrov a expertov tak z radov členov sektorových rád, ako aj z externého prostredia, úspešný štart
tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, adekvátne formulovanie premís budúceho
rozvoja sektorov hospodárstva v závislosti na monitoringu inovačných prvkov aplikovaných v ich
činnosti na pracovných miestach, nadväzujúce navrhovanie revízií a inovácií NŠZ, príprava
metodických postupov a návrhov na uzatváranie sektorových dohôd, partnerstiev a klastrov.

Aktuálny stav v zabezpečení prvých rokovaní sektorových rád je nasledovný:
Tabuľka č. 5

Harmonogram organizácie prvých rokovaní sektorových rád

P.č. Sektorová rada

Garancia
Termín I. rokovania
pre SRI

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

12.6.2019, Trenčín

5

pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

RÚZ

27.6. 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

25.6.2019, 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
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P.č. Sektorová rada

Garancia
Termín I. rokovania
pre SRI

11

pre elektrotechniku

APZ

26.06.2019 Sliač, Hotel
Kaskády

12

pre energetiku, plyn a elektrinu

AZZZ SR

September 2019

13

pre vodu, odpad a životné prostredie

AZZZ SR

24.06.2019, Modra, Hotel pod
Lipou

14

pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

RÚZ

12.9.2019, Bratislava, Zväz
stavebných podnikateľov
Slovenska

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

september 2019

21

pre verejné služby a správu

ZMOS

september 2019

22

pre administratívu, ekonomiku, manažment

RÚZ

20.06.2019 Bratislava RÚZ

23

pre zdravotníctvo , sociálne služby

AZZZ SR

September 2019

24

pre remeslá a osobné služby

AZZZ SR

September 2019

Zdroj: Trexima Bratislava

Z harmonogramu je zrejmé, že prvé sektorové rady, ktoré úvodné rokovania absolvovali do termínu
odovzdania výstupu – Priebežnej správy č. 1 sú:
▪

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (6.6.2019),

▪

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (12. 6. 2019),

▪

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby (13. 6. 2019).

V krátkom nadväzujúcom časovom horizonte však budú nasledovať prvé rokovania ďalších
sektorových rád.
V záujme prehľadu o prvých rokovaniach všetkých sektorových rád
rokovaniach v priebehu mesiacov jún – september 2019.
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bol spracovaný graf o ich

Nasledujúci graf znázorňuje časovú os realizácie prvých rokovaní všetkých sektorových rád.
Graf č. 2

Harmonogram prvých rokovaní sektorových rád

-

-

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
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 a
nekovové materiály
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a
cestovný ruch
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

-

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

-

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre zdravotníctvo , sociálne služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

-

06/2019

-

07/2019

09/2019

Zdroj: Trexima Bratislava
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2.4.2 Organizačno-technické zabezpečenie prvých rokovaní sektorových rád
Pružnosť a efektívnosť prvých rokovaní sektorových rád ovplyvňuje niekoľko faktorov, najmä:
▪

flexibilita prístupu sociálnych partnerov k zabezpečeniu garancie sektorových rád,
predsedníctva, podpredsedníctva a členskej základne,

▪

reakčný čas subjektov na nominovanie svojich zástupcov do sektorových rád a podanie spätnej
väzby (potvrdenie návrhu, resp. nominovanie nového zástupcu oslovenej inštitúcie),

▪

pružnosť tajomníkov sektorových rád pri výbere miesta rokovania a zabezpečení
administratívnych a technicko-organizačných aspektov rokovania,

▪

náročnosť koordinácie účasti nominovaných členov v nastávajúcich letných mesiacoch na
prvom rokovaní a možnosť akceptovania navrhovaného miesta konania z hľadiska dopravy do
vybranej lokality,

▪

pracovná zaneprázdnenosť, resp. zdravotné dôvody ohrozujúce účasť.

Potvrdzuje sa, že lepšie výsledky sa dosahujú pri organizovaní rokovaní tých sektorových rád, ktorých
účastníci sa podieľali aj na realizácii aktivít NP NSP.
V súvislosti s organizáciou prvých rokovaní zabezpečili tajomníci sektorových rád:
1. pozvánky pre nominovaných členov sektorových rád,
2. program prvého rokovania,
3. prezenčné listiny,
4. menovacie dekréty,
5. prezentácie, ktoré budú súčasťou programu,
6. návrh záverov z rokovania
7. technicko-organizačné náležitosti – komunikáciu s kompetentnými zástupcami subjektov,
kde sa uskutočnia prvé rokovania, výber občerstvenia, parkovanie, rokovaciu miestnosť,
premietaciu techniku a pod.
Ako dokumentácia sa predkladá pozvánka na prvé rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku,
v rámci ktorej sa uvádza aj program rokovania.

56

POZVÁNKA
na prvé rokovanie

Sektorovej rady pre elektrotechniku

Miesto rokovania:

Hotel Kaskády, Letecká 19, Sliač- Sielnica

Dátum rokovania:

26. jún 2019

Začiatok rokovania:

14:00 hod.

PROGRAM ROKOVANIA
I. OTVORENIE ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY
Privítanie účastníkov
Andrej Lasz – garant Sektorovej rady
Simona Prílesanová – predsedníčka Sektorovej rady
Lucia Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád
Patrik Uhrík – tajomník Sektorovej rady

II. INFORMÁCIA O INŠTITUCIONÁLNOM A PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ RADY
Odovzdanie menovacích dekrétov
Simona Prílesanová – predsedníčka Sektorovej rady
Patrik Uhrík – tajomník Sektorovej rady

III. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV NSP I, NSP II a NSP III
Výsledky práce sektorových rád, vytvorené národné štandardy zamestnaní (NŠZ)
Lucia Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád
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IV. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE SRI
Predstavenie Národného projektu SRI (ciele, kontinuita, prínosy)
Lucia Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád

V. KĽÚČOVÉ ČINNOSTI SEKTOROVEJ RADY A HARMONOGRAM JEJ ČINNOSTI
Patrik Uhrík – tajomník Sektorovej rady

VI. SCHVÁLENIE ZOZNAMU GARANTOVANÝCH NŠZ A ICH ROZDELENIE ČLENOM SEKTOROVEJ
RADY
Patrik Uhrík – tajomník Sektorovej rady

VII. PREDSTAVENIE IS SRI A SYSTÉM VÝKAZNICTVA PRÁCE
Patrik Uhrík – tajomník Sektorovej rady

VIII. DISKUSIA
IX. ZÁVERY Z ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY
Predpokladaný čas ukončenia rokovania Sektorovej rady je 17:30 hod., vrátane spoločnej večere.

Teším sa na Vašu účasť.

S pozdravom

2.4.3 Výsledky prvých rokovaní sektorových rád
Prvé rokovanie absolvovala Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové
materiály dňa 6. 6. 2019. Rokovanie prebehlo úspešne, v súlade s pripraveným programom,
prezentáciou a diskusiou. Súviselo to, do značnej miery, s inštitucionálnym a personálnym zložením
sektorovej rady, ktoré tvoria v prevažnej miere členovia podieľajúci sa aj na realizácii NP NSP.
Delegovanie ich účasti na revízii, inovácii a tvorbe nových NŠZ prebiehalo pružne, bez problémov.
Diskusia však naznačila, že náročnejšie bude plnenie úloh v sektorovej rade pri identifikácii
strategických dokumentov a formulovaní premís v rámci prípravy sektorovej stratégie rozvoja ľudských
zdrojov. Členovia sektorovej rady sa intenzívne zaoberali spojením Strednej odbornej školy sklárskej
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v Lednických Rovniach so strednou odbornou školou v Púchove, pričom tento akt označili za rizikový
z hľadiska budúcej prípravy stredoškolských absolventov na trh práce. Zároveň ich znepokojil fakt, že
táto SOŠ je polytechnického charakteru a poskytuje vzdelanie vo veľmi veľkej šírke učebných
a študijných odborov. Zároveň v súčasnom období nemá dostatočné materiálno-technické vybavenie
pre výučbu sklárskych odborov. Z hľadiska budúcnosti bude nutné sledovať na úrovni sektorovej rady
a najmä pri tvorbe sektorového ratingu poskytovateľov vzdelania kvalitu prípravy žiakov na tejto škole
a ich uplatnenie na trhu práce.
ZÁVERY Z 1. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY PRE SKLO, KERAMIKU, MINERÁLNE VÝROBKY
A NEKOVOVÉ MATERIÁLY

Miesto rokovania:

Hotel Elizabeth, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín

Dátum rokovania:

6.6. 2019

Začiatok rokovania:

1000 hod.

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
na svojom 1. rokovaní pre činnosti SRI

I.
prerokovala

1. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a
nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“).
2.

Hlavné ciele, princípy, opodstatnenosť, prínosy, organizačnú štruktúru Sektorovo riadených
inovácií (ďalej len „SRI“) a ďalšie súvisiace informácie.

3.

Harmonogram plánovaných aktivít realizácie SRI.

4.

Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady (vypĺňanie pracovného výkazu, spôsob
odmeňovania členov a pod.).
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5.

Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane harmonogramu rokovaní.

6.

Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 6. júna 2019.
II.
schvaľuje

1.

Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady.

2.

Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady.

3.

Rozdelenie garantovaných zamestnaní na revíziu NŠZ jednotlivým členom Sektorovej rady, ktoré
sú prílohou týchto záverov.

4.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 6. júna 2019.
III.
ukladá

1.

Členom Sektorovej rady sumarizovať národné a medzinárodné strategické dokumenty súvisiace
s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami Slovenskej republiky v tejto oblasti na národnej
a medzinárodnej úrovni a zaslať tieto tajomníkovi Sektorovej rady do určeného termínu.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 30. august 2019

2.

Vypracovať návrh premís strategického smerovania sektora s identifikáciou dopadu na ľudské
zdroje pre 1. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a tieto zaslať tajomníkovi
Sektorovej rady do určeného termínu. Zaslať tajomníkovi Sektorovej rady námety expertov pre
oblasť tvorby strategického rozvoja ľudských zdrojov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 30. september 2019

3.

Posúdiť navrhované termíny revízií NŠZ.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 1. júl 2019
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4.

Zaregistrovať sa v Informačnom systéme SRI na základe zaslaného registračného emailu a využívať
tento systém na elektronické výkazníctvo práce člena Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Registrácia: do 15. júna 2019
Vykazovanie: priebežne

5.

Vypracovať elektronický výkaz práce za mesiac jún 2019.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 6. júl 2019

6.

Navrhnúť zloženie pracovných skupín Sektorovej rady (titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, email, tel. č.).
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 1. júl 2019

IV.
berie na vedomie

1. Štruktúru sektorových rád, ciele, výstupy ich činnosti, proces zakladania a priamej činnosti
pracovných skupín sektorových rád.
V Trenčíne, 6. júna 2019
Ing. Anna Krupičková
predsedníčka Sektorovej rady
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky,
nekovové materiály
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2.5

Opatrenia

v záujme

kompatibility

dokumentácie

zabezpečujúcej

funkčnosť odborných tímov NP SRI (Organizačný a rokovací poriadok
odborných tímov, Štatút Riadiaceho výboru SRI, Štatút Aliancie sektorových
rád, Štatút sektorovej rady)
2.5.1 Aktuálny stav v zabezpečení náležitej odbornej úrovne dokumentácie k funkčnosti
odborných tímov NP SRI
Na plnení cieľov NP SRI sa podieľa viacero odborných tímov so špecifickým poslaním. Aby bola ich
aktivita úspešná a realizovaná včas a komplexne je potrebné, aby bola vykonávaná podľa pravidiel
a postupov schválených vrcholnými riadiacimi a koordinačnými inštitútmi. Zároveň sa vyžaduje, aby
pre tieto postupy bola dostupná dokumentácia, ktorá vymedzuje postavenie odborných tímov, ich
poslanie, úlohy a ďalšie súvisiace otázky. Od dokumentácie sa očakáva, že umožní nájsť riešenia
prípadných kompetenčných rozporov, nejasností v oblasti hlasovania na rokovaniach, v otázkach
uznášaniaschopnosti a pod.
Pre NP SRI je zabezpečená nasledovná dokumentácia:
▪

Organizačný a rokovací poriadok odborných tímov SRI,

▪

Štatút RV SRI,

▪

Štatút aliancie,

▪

Štatút sektorovej rady,

V súvislosti s osobitným významom jednotlivých odborných tímov pri napĺňaní cieľov NP SRI možno
požiadavky na dokumentáciu formulovať nasledovne:
Dokumentácia odborných tímov SRI má byť:
▪

prehľadná – t. j. adekvátne členená na články, odseky, pododseky podľa vecnej dôležitosti,
dobre štruktúrovaná,

▪

zrozumiteľná – textácie sú zrozumiteľné a vylučujú odlišný výklad,

▪

jednoznačná – napr. aj z aspektu doby jej účinnosti,

▪

komplexná – pokrývajúca všetky aspekty vecnej pôsobnosti odborného tímu/odborných
tímov,
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▪

kompatibilná – nadväzujúca na aktuálne právne predpisy, zabezpečujúca vzájomné prepojenie
a jednotnosť, napr. štatútov, ktoré príslušný dokument upravuje,

▪

aktuálna – upravujúca náležitosti vecného a časového priebehu prác na aktuálnom projekte,

▪

dostupná - prístupná k nahliadnutiu expertom výkonných a riadiacich tímov (na webovej
stránke, v dokumentácii sektorovej rady, ako súčasť výstupov projektu),

▪

otvorená zmenám – v prípade potreby doplnkov, dodatkov alebo ďalších zmien odsúhlasených
riadiacimi orgánmi projektu.

V štruktúre dokumentov je zachovaná určitá miera hierarchie, najmä medzi Organizačným a rokovacím
poriadkom a štatútmi jednotlivých odborných tímov.
Kým Organizačný a rokovací poriadok obsahuje prehľadnú štruktúru všetkých odborných tímov SRI,
vymedzuje ich poslanie a úlohy, spoločné zásady a postupy, napr. pri odsúhlasovaní záverov rokovaní
odborných tímov a výstupov projektu, štatúty riešia parciálne pôsobnosť príslušného odborného tímu,
zloženie, hlavné úlohy vrcholného predstaviteľa (napr. predsedu), členov a ďalšie otázky súvisiace so
špecifickým poslaním odborného tímu.

2.5.2 Opatrenia v záujme zabezpečenia včasnej finalizácie dokumentácie
Realizačný tím SRI v záveroch z rokovania RV SRI vytvoril pre členov RV SRI priestor na posúdenie
a pripomienkovanie návrhu Organizačného a rokovacieho poriadku odborných tímov a návrhu Štatútu
RV SRI. Pripomienky bolo možné odoslať v elektronickej forme do 31. mája 2019. Do uvedeného
termínu bola zaznamenaná jedna pripomienka z AZZZ SR, a to:
Pripomienka k bodu 1 Článok 10 „Financovanie činnosti RV SRI“ žiada AZZZ SR doplniť:
„V zmysle článku 4, ods. 5 Štatútu riadiaceho výboru Národného projektu Sektorovo riadené inovácie
zriadi RV SRI expertný tím na kontrolu financovania a využitia zdrojov určených na realizáciu projektu“.
Po konzultácii s MPSVR SR táto pripomienka nemôže byť akceptovaná z nasledovných dôvodov:
▪

za finančné riadenie NP SRI zodpovedá poverený finančný manažér, ktorý je v pôsobnosti
MPSVR SR, na základe deklarovanej spolupráce zo strany MPSVR SR môže finančný manažér
na rokovaniach RV SRI odprezentovať priebeh čerpania finančných prostriedkov projektu
určených na riadenie, monitorovanie a publicitu NP,
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▪

za finančné riadenie dodávaných služieb, v zmysle výsledkov verejného obstarávania,
zodpovedá dodávateľ a finančné riadenie je v jeho internej kompetencií, dodávateľ musí pri
finančnom riadení rešpektovať legislatívne normy, ktoré vymedzujú práva a povinnosti
právnickej osoby (napr. vedenie účtovníctva a pod.).

Pripomienkové konanie k štatútu aliancie organizuje tajomníčka aliancie v súčinnosti s členmi aliancie.
Požiadavku v tejto súvislosti nastolil prezident aliancie na rokovaní aliancie dňa 25. apríla 2019, pričom
ju špecifikoval z hľadiska rozšírenia pozícií podpredsedníctva, definovania úloh z pohľadu spôsobov
financovania, terminologických zmien a pod. Organizačný a rokovací poriadok odborných tímov SRI
a všetky štatúty sú uvedené v Prílohe č. 4.

2.6

Aktuálne výsledky činnosti odborných tímov projektu v oblasti

štatistického vyhodnocovania revízie, tvorby a inovácie NŠZ v nadväznosti na
realizované prvé rokovania sektorových rád
V Úvodnej správe Realizačný tím SRI prehodnotil celý proces garancie a zverejňovania NŠZ v IS NSP/SRI
a tiež predpokladané aktivity v rámci dopracovania NŠZ a tvorby nových NŠZ.
Z prehodnotenia vyplynulo, že sektorové rady aktuálne garantujú celkom 1952 NŠZ. Z uvedeného
počtu bolo v IS NSP/SRI zverejnené 1488 NŠZ, ktoré vyžadujú revíziu. Okrem toho je potrebné
dopracovať 464 NŠZ a tiež sa počíta s tvorbou nových NŠZ. O aký počet a ktoré NŠZ pôjde bude
konkretizované priebežne, v nadväznosti na postup a progres vo vypracovávaní sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov v jednotlivých sektorových radách.
Práce na revízii, inovácii a tvorbe NŠZ sú podmienené aj aktualizáciou IS NSP/SRI, rozšírením štruktúry
NŠZ, inováciou kompetenčného modelu a samozrejme aj školením pre expertov zapojených do týchto
aktivít.
Zároveň je potrebné pozitívne hodnotiť prístup Realizačného tímu SRI k zabezpečeniu procesu garancie
NŠZ. Táto téma patrí medzi kľúčové činnosti sektorových rád. Svedčia o tom aj závery z 1. rokovania
troch sektorových rád, ktoré sa uskutočnili do termínu predkladania Priebežnej správy č. 1. Z
hodnotenia priebehu prvých rokovaní sektorových rád vyplýva, že ich účastníci dôsledne, vecne a
konštruktívne pristupovali k hodnoteniu predložených NŠZ. Analyzovali zoznamy garantovaných NŠZ,
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rozdeľovali si ich podľa svojho pracovného zaradenia, ale tiež riešili aktuálne situácie vzniknuté na
základe analýzy zoznamu garantovaných zamestnaní.
Ako prvá zo sektorových rád zorganizovala 1. rokovanie Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky a nekovové materiály, a to dňa 6.6.2019. Prílohou záverov z jej rokovania sú výsledky procesu
rozdeľovania garantovaných zamestnaní na revíziu NŠZ jednotlivým členom Sektorovej rady pre sklo,
keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 6

Určenie nových garancií NŠZ v Sektorovej rade pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky a nekovové materiály
SRI
SK ISCOP.č.
Názov NŠZ
Zmena
08
Autor/ka NŠZ
garancie
Pomocný pracovník vo výrobe a úprave
1 9329012
Ľubomír Gromoš

žiaruvzdorných materiálov
Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a
2 9329011
Ján Podstrelenec

izolačných materiálov
Pomocný pracovník vo výrobe keramiky
3 9329010
Miriam Fuňová

a porcelánu
4 9329009 Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
Jozef Ševčík

Operátor strojov na výrobu keramických,
5 8181005
Miriam Fuňová

porcelánových hmôt a glazúr
6 8181004 Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
Jozef Ševčík

7 8181003 Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
Daniela Králiková
✓
8 8181002 Spracovateľ skleného vlákna
Alexandra Hudecová

9 8181001 Ťahač skleného vlákna
Alexandra Hudecová

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu
10 8114001
Ľubomír Gromoš

žiaruvzdorných materiálov
11 8112006 Úpravár žiaruvzdorných materiálov
Eva Kilíková

12 8112004 Palič na pecných agregátoch
Ľubomír Gromoš
✓
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných
13 7543010
Ľubomír Gromoš
✓
materiálov
Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných
14 7543009
Ján Podstrelenec

materiálov
15 7543008 Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
Jozef Ševčík

16 7316002 Dekoratér skla
Jozef Ševčík

17 7315003 Brusič skla
Jozef Ševčík

18 7315001 Sklár
Jozef Ševčík

Modelár vo výrobe keramiky, kameniny
19 7314003
Miriam Fuňová

a porcelánu
20 7314002 Výrobca technickej a stavebnej keramiky
Miriam Fuňová

Dispečer v sklárskej výrobe, vo výrobe
21 3139004
Ľubomír Gromoš

stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných
22 3122011
Eva Kilíková

materiálov
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SK ISCOP.č.
08
23

3122010

24

3122009

25

3119012

26

3119011

27

2141041

28

2141040

29

2141039

30

2141038

31

2141037

32

2141036

33

2141035

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2141034
2141033
2141032
2141031
2141030
2141029
3119013
8114002
1321009
1321010
2141042
7315002
7319008
8114004
7316005
7315004
7314004
3119035

SRI
Názov NŠZ

Autor/ka NŠZ

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných
materiálov
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
Technik výroby keramiky, kameniny
a porcelánu
Technik prípravy a tavenia skloviny
Špecialista technológ vo výrobe
žiaruvzdorných materiálov
Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných
materiálov
Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe
žiaruvzdorných materiálov
Špecialista údržby vo výrobe stavebných
materiálov
Špecialista technológ vo výrobe stavebných
materiálov
Špecialista riadenia kvality vo výrobe
stavebných materiálov
Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe
stavebných materiálov
Špecialista údržby v sklárskej výrobe
Špecialista technológ v sklárskej výrobe
Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
Špecialista riadenia sklárskej výroby
Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej
výrobe
Technik výroby sklených a minerálnych
materiálov
Operátor strojov na výrobu minerálnych
vlákien a stavebných materiálov
Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej
výrobe
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe
stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecialista riadenia kvality vo výrobe
žiaruvzdorných materiálov
Umelecký sklár
Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
Strojník na obsluhu strojov vo výrobe
žiaruvzdorných materiálov
Dekoratér keramiky a porcelánu
Formár vo výrobe skla
Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Technik výroby stavebných materiálov
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Zmena
garancie

Ján Podstrelenec

✓

Daniela Králiková

✓

Miriam Fuňová



Jozef Ševčík



Eva Kilíková



Ľubomír Gromoš

✓

Ľubomír Gromoš



Ján Podstrelenec

✓

Ján Podstrelenec

✓

Ján Podstrelenec



Ján Podstrelenec

✓

Ján Podstrelenec
Daniela Králiková
Daniela Králiková
Daniela Králiková
Alexandra Hudecová
Jozef Ševčík
Ján Podstrelenec
Ján Podstrelenec
Daniela Králiková
Ľubomír Gromoš
Eva Kilíková
Anna Krupičková
Anna Krupičková
Ľubomír Gromoš
Miriam Fuňová
Jozef Ševčík
Ľubomír Gromoš
Ján Podstrelenec

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓






✓
✓

SK ISCOP.č.
08
52
53

SRI
Názov NŠZ

Autor/ka NŠZ

3119036 Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
Špecialista technológ keramiky, kameniny
2141044 a porcelánu

Zmena
garancie

Eva Kilíková
Miriam Fuňová




Legenda:
✓
nezmenená garancia
 zmena
garancie
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z údajov tabuľky možno konštatovať, že u cca 63 % NŠZ hodnotenej sektorovej rady nastala zmena
garancie, čo znamená, že noví, resp. iní členovia Sektorovej rady prevzali nad nimi záštitu, kým u cca
37 % NŠZ zostala garancia nezmenená. Túto skutočnosť možno považovať za prejav záujmu členov
Sektorovej rady pôsobiacich v období realizácie NP NSP plynule pokračovať a podieľať sa na realizácii
prác v oblasti revízie NŠZ.
Veľmi dôsledne sa hodnotili otázky garancie NŠZ aj na prvom rokovaní Sektorovej rady pre textil,
odevy, obuv a spracovanie kože. Uvedená sektorová rada sa na rokovaní zaoberala prehodnocovaním
celkom 59 garantovaných zamestnaní. V procese hodnotenia zistili členovia nasledovné situácie:
▪

Tri NŠZ (Vlásenkár – výrobca parochní), Umelecký krajčír, Čalúnnik, okrem umeleckého) je
potrebné preradiť do iných sektorových rád (náhradné sektorové rady boli navrhnuté)
z dôvodu, že predmetná sektorová rada ich nemá vo svojej pôsobnosti, resp. sa dané
zamestnania v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože nevyskytujú.

▪

Piatim NŠZ ( Kožušník a opravár kožušín, Brašnár, Garbiar, Obuvník pre výrobu ortopedickej
obuvi, Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože) nebol určený garant z dôvodu, že
Sektorová rada nemá aktuálne dostatok zástupcov zamestnávateľov na garanciu; zároveň
členovia Sektorovej rady hľadali riešenie tejto situácie a navrhli zamestnávateľské organizácie,
ktoré by boli vhodné z hľadiska svojej pôsobnosti uvedené NŠZ garantovať, a to organizáciu
KARA, v.d., Ďumbier, v.d., SlovTan a Protetika, pričom tajomníčka Sektorovej rady tieto
organizácie následne osloví na spoluprácu.

▪

Členovia konštatovali, že názov NŠZ Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
je nepresný a je potrebné ho upraviť.

V súvislosti s horeuvedenými zistenými skutočnosťami členovia Sektorovej rady určovali garanciu 50
NŠZ s výsledkom, že u 37 NŠZ ( t. j. u 74 %) sa garancia nemenila a zmena nastala u 13 NŠZ.
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Dňa 13. 6. 2019 sa uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby.
Uvedená Sektorová rada garantuje celom 101 NŠZ, z toho bola garancia určená pre 59 NŠZ, čo
predstavuje 58 %.
Z počtu 59 NŠZ garancia zostala pôvodným autorom u 37 NŠZ (63 %), k priradeniu novým garantom
došlo u 22 NŠZ (37 %).
Z horeuvedeného vyplýva, že garancia nebola určená v tejto Sektorovej rade 42 NŠZ. Takáto situácia
vznikla v súvislosti s ospravedlnenou neúčasťou zástupkyne Letiska M. R. Štefánika a zástupcu
inštitúcie Slovenská plavba a prístavy, a.s.. Pozitívom je, že u obidvoch zástupcov sa opodstatnene
predpokladá, že príslušné NŠZ budú garantovať.

2.7 Uplatňovanie metodických pravidiel tvorby konceptov sektorových
stratégií ľudských zdrojov v činnosti sektorových rád, najmä určovanie
základných premís
2.7.1 Opatrenia v záujme uplatňovania metodiky tvorby konceptov sektorových stratégií
ľudských zdrojov
Problematika tvorby konceptov sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov patrí k prioritným
aktivitám Realizačného tímu SRI. Zodpovedný prístup sa odvíja od samotného názvu národného
projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Inovácie sú
hnacím motorom na zabezpečenie udržateľnosti, inkluzívneho rastu, technologickej a priemyselnej
konkurencieschopnosti odvetví hospodárstva našej krajiny. Tajomníci sektorových rád už v období
inštitucionálneho a personálneho formovania sektorových rád aktívne pristúpili k monitorovaniu
inovačných lídrov a ďalších expertov v príslušných sektoroch, ako aj dokumentácie na zabezpečenie
úspešného vstupu do prípravy sektorových stratégií.
Činnosť garantov, predsedov a tajomníkov sektorových rád pri príprave sektorových stratégií mala
základ v opatreniach, ktoré pre jej úspešný priebeh zabezpečil od štartu realizačných prác na projekte
Realizačný tím SRI, a to v úzkej nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zmluvy o projekte dňa 23. apríla
2019. Išlo predovšetkým o zapojenie renomovaných expertov z externého prostredia do prezentácií
z oblasti problematiky inovácií, formulovania základných metodických pravidiel tvorby sektorových
stratégií, ktoré boli predmetom viacerých pracovných rokovaní s členmi Realizačného tímu SRI.
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Získané poznatky a doterajšie postupy prác boli nadväzne prezentované v rámci rokovaní riadiacich
a výkonných odborných tímov, napr. na rokovaní RV SRI dňa 20. mája 2019, ale aj na pracovných
rokovaniach

so

zástupcami

zamestnávateľov,

zamestnávateľských

a odborových

zväzov

uskutočňovaných napr. v súvislosti s nomináciami členov sektorových rád, s prípravou rokovaní
sektorových rád a pod.
Na rokovaní RV SRI dňa 20. mája 2019 bol Realizačný tím SRI vyzvaný, aby pri tvorbe sektorových
stratégií pracoval s Registrom strategických dokumentov vytvoreným Úradom podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu a s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií
(ďalej len „metodika“) schválenými vládou SR uznesením č. 197/2017.
Metodika bola vypracovaná v záujme usmernenia a zjednotenia procesu postupov prípravy, tvorby
a implementácie strategických dokumentov vlády SR. Realizačnému tímu SRI bolo odporúčané, aby pri
prácach na tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov využil príslušné časti metodiky ako
pomôcku pri vytváraní metodických pravidiel v tejto oblasti.
Vychádzajúc z horeuvedenej metodiky má strategický dokument:
a) obsahovať súhrn podkladových dát a analýz k identifikácii problému v definovanej oblasti,
b) stanovovať víziu (tzn. budúci žiadúci stav) a súbor strategických cieľov, ktoré sa majú
dosiahnuť,
c) navrhovať opatrenia, prostredníctvom ktorých budú jednotlivé strategické ciele naplnené,
d) vymedzovať rámec implementácie stratégie vrátane jej aktérov, časový a finančný plán
realizácie.
Medzi hlavné princípy vypracovania strategických dokumentov v rámci tejto metodiky patria najmä:
1. Stratégie sú pripravované transparentne a objektívne.
2. Strategické dokumenty musia byť pripravené v podobe a kvalite, ktorá umožní orgánu
schvaľovaciemu stratégiu prijať kvalifikované a zodpovedné rozhodnutia.
3. Stratégie sú zamerané (zacielené) na riešenie konkrétneho významného problému.
4. Pri tvorbe stratégií sú dodržiavané základné postupy na kvalitu strategických dokumentov
stanovené v metodických dokumentoch.
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5. Stratégie by mali byť pri riešení problémov čo najviac efektívne, zároveň by ich negatívny
(nechcený) dopad mal byť minimalizovaný.
6. Stratégie sú vytvárané na základe identifikovaných a reálnych potrieb tých, ktorých problémy
sú (vo výhľade) riešené. Prístup k tvorbe stratégií je založený najmä na dôkazoch a je
hodnotený predpokladaný a reálny prínos a vplyv stratégií (minimálne ekonomický, sociálny,
environmentálny a bezpečnostný prínos a dosah).
7. Stratégie zahŕňajú konkrétne a adresné opatrenia.
8. Efektivita opatrení realizovaných v rámci stratégie je priebežne vyhodnocovaná, sú
navrhované korekčné mechanizmy.
9. V rámci tvorby stratégie musia byť zodpovedané nasledujúce základné otázky:
a) Čo daná stratégia rieši (aký problém) a v akom hodnotovom kontexte (tzn. na základe akých
kritérií)?
b) Ako bude daný problém riešený (a či vôbec bude riešený)?
c) Aký je cieľový stav, ktorý by mal byť realizáciou stratégie dosiahnutý?
d) Kedy sa bude problém riešiť a kedy bude vyriešený?
e) Kto bude problém riešiť?
f)

Ako dlho daná stratégia platí?

V súvislosti s prípravou tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov Realizačný tím SRI
navrhuje v súvislosti s metodikou vychádzať najmä z jej časti 4. Proces vypracovania strategického
dokumentu. Z metodiky boli vybrané z tohto aspektu a v aktuálnej etape prípravy stratégie
doleuvedené časti.
Proces vypracovania strategického dokumentu je v metodike rozdelený do siedmich základných fáz,
a to:
Fáza 1 – Identifikácia potreby vypracovania stratégie
Fáza 2 – Nastavenie projektu vypracovania stratégie
Fáza 3 – Analytická a prognostická časť strategického dokumentu
Fáza 4 – Stanovenie strategického smerovania, priorít a variantov strategických cieľov
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Fáza 5 – Vlastné rozpracovanie stratégie
Fáza 6 – Nastavenie implementácie, financovania a vyhodnocovania stratégie
Fáza 7 – Schvaľovanie stratégie
Fáza 1 – Identifikácia potreby vypracovania stratégie vychádza z rozhodnutia, že problém je nutné
riešiť v stanovenom horizonte prostredníctvom koordinovaných opatrení – teda s využitím
strategického dokumentu.
Fáza 2 – Nastavenie projektu vypracovania stratégie – cieľom je nastaviť optimálny a transparentný
systém projektového riadenia, ktorým sa zabezpečí úspešná realizácia požadovaných aktivít
a dosiahnutie cieľov projektu v predpokladanom časovom limite.
Fáza 3 – Analytická a prognostická časť strategického dokumentu – ide o prvú fázu v rámci ktorej sa
formuluje analytická časť dokumentu. Cieľom je zhrnúť získané poznatky, porozumieť riešenému
problému a poznatky preniesť do analytickej časti dokumentu. Na základe získaných poznatkov
dosiahnuť čo najlepšie pochopenie problému a efektívnosti doterajších riešení.
Aktivity Fázy 3:
1. Identifikácia zdrojov dát a spracovanie primárnych analýz.
2. Analýza doterajších riešení vrátane medzinárodnej praxe.
3. Analýza súčasného stavu.
4. Prognóza budúceho vývoja riešenej oblasti bez ďalších opatrení.
5. Kompilácia analytickej časti strategického dokumentu.
Fáza 4 – Stanovenie strategického smerovania, priorít a variantov strategických cieľov - ide
o overenie vízie formulovanej pri vstupe do procesu, prípadne jej spresnenie, či úprava. Patrí sem tiež
zostavenie a ohodnotenie variant strategických cieľov, na základe toho sa vyberie optimálny variant na
rozpracovanie.
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Aktivity Fázy 4:
1. Overenie vízie a formulácia variantov strategických cieľov.
2. Výber variantov strategických cieľov k rozpracovaniu.
V rámci overovania vízie sa zhodnotí, či vízia formulovaná pri vstupe je realizovateľná a adekvátna.
Toto hodnotenie sa vykoná na základe poznatkov z analytickej a prognostickej fázy. Ak sa vízia schváli
pristúpi sa k aktivite 2.
Nastáva formulovanie variantov strategických cieľov. Ak stratégia neponúka varianty, predpokladá sa,
že ciele sú definované na začiatku prípravy stratégie.
Aktivita projektového riadenia: priebežné riadenie, monitoring a kontrola tvorby stratégie (platí pre
Fázy 3 - 7 tvorby stratégie)
Výstupmi Fázy 4 sú:
▪

Overená vízia a definovaný globálny cieľ.

▪

Variantná formulácia súboru strategických cieľov.

▪

Rozhodnutie o voľbe variantov strategických cieľov

Fáza 5 – Vlastné rozpracovanie stratégie – základné smerovanie vízie, cieľa a strategických cieľov,
ktoré boli stanovené v predchádzajúcej fáze a definovanie ďalšej úrovne cieľov, napr. špecifických,
prioritných oblastí a pod. V tejto fáze sa tiež nastavujú indikátory sledujúce stav plnenia jednotlivých
cieľov. Tiež sa identifikujú opatrenia na naplnenie cieľov, opatrenia sú variantné, po vyhodnotení sa
vyberú najvhodnejšie. Dopracuje sa návrh stratégie, už vrátane vízie, kompletnej sústavy cieľov,
indikátorov a opatrení na naplnenie cieľa.
Aktivity Fázy 5
1. Spracovanie cieľov stratégie – vízia, globálny cieľ a nadväzujúce ciele rozpracované do
konkrétnejších cieľov.
2. Nastavenie sústavy indikátorov – indikátor je nástroj sledovania priebehu plnenia cieľov
stratégie, či pokračuje implementácia stratégie vytýčeným smerom a po skončení
implementácie umožní vyhodnotiť, či boli dosiahnuté stanovené ciele stratégie; indikátory
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musia byť nastavené pre všetky stanovené ciele, ak by niektorý cieľ nebol pokrytý
indikátorom, nemôže sa sledovať pokrok v plnení cieľa, ani vyhodnotiť jeho naplnenie po
implementácii stratégie.
3. Identifikácia variantných opatrení – opatrenie je nástroj, prostredníctvom ktorého je daná
stratégia implementovaná a sú napĺňané jej ciele.
Opatrenia môžu mať podobu:
▪

legislatívnu (napr. formou úpravy existujúcich alebo tvorby nových zákonov),

▪

programov, projektov alebo služieb poskytovaných inštitúciami verejnej správy,

▪

informačných materiálov (napr. letákov) alebo vzdelávania (napr. verejné vzdelávacie
kampane),

▪

investícií (napr. do infraštruktúry),

▪

finančných nástrojov (napr. dotácie, pôžičky, koncesie, dane a pod.).

1. Hodnotenie a výber opatrení – cieľom je vyhodnotiť varianty opatrení vypracované
v predchádzajúcej aktivite na základe stanovených kritérií, výber najvhodnejších opatrení.
Sústava opatrení musí byť na záver revidovaná z aspektu úplnosti a aby neobsahovala
nekompatibilné alebo kontraproduktívne opatrenia.
2. Dopracovanie návrhu stratégie - po zhodnotení a výbere vhodných opatrení na realizáciu
cieľov stratégie sa opatrenia doplnia do samotnej stratégie, čím sa v tejto fáze získa
odsúhlasená vízia, kompletná sústava cieľov, sústava indikátorov a prehľad opatrení vedúcich
k naplneniu cieľov.
Vstupy Fázy 5 sú:
▪

Vízia, globálny cieľ a strategické ciele (vytvorené a schválené v predchádzajúcej fáze).

▪

Analýzy a prognózy budúceho vývoja (vytvárané priebežne, resp. predovšetkým vo fáze 3).

Fáza 6 – Nastavenie implementácie, financovanie a vyhodnocovanie stratégie – vypracovanie
podrobného plánu implementácie stratégie
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Aktivity Fázy 6
1. Vytvorenie hierarchickej štruktúry prác.
2. Nastavenie riadiacej štruktúry implementácie stratégie.
3. Nastavenie plánu riadenia zmien.
4. Vytvorenie plánu riadenia rizík a určenie predpokladov úspešnej implementácie stratégie.
5. Nastavenie systému monitorovania napĺňania cieľov stratégie.
6. Nastavenie plánu hodnotenia stratégie.
7. Zostavenie komunikačného plánu implementácie stratégie.
8. Zostavenie rozpočtu implementácie stratégie.
9. Zostavenie časového harmonogramu implementácie stratégie.
Fáza 7 – schvaľovanie stratégie – cieľom je schváliť vypracovanú stratégiu, vrátane jej plánu
implementácie, prípadne ju upraviť tak, aby následne bola schválená; po schválení je v tejto fáze
projekt tvorby stratégie ukončený a formálne uzavretý. Ak schválená nie je, buď projekt končí alebo
je stratégia vrátená na prepracovanie a vracia sa do niektorej z predchádzajúcich fáz tvorby stratégie.
Aktivity Fázy 7:
1. Revízia a dopracovanie plánu schvaľovania stratégie.
2. Interné pripomienkovanie a schválenie stratégie.
3. Externé pripomienkovanie a schválenie stratégie.
4. Uzavretie projektu (aktivita projektového riadenia).
Cieľom tejto aktivity je vyhodnotiť varianty opatrení vypracované v predchádzajúcej aktivite na základe
stanovených kritérií (najmä na základe ich vplyvu a nákladnosti). Po tomto hodnotení sú vybrané
najvhodnejšie opatrenia. Základnými krokmi tejto aktivity sú:
▪

stanovenie hodnotiacich kritérií,

▪

zhodnotenie jednotlivých opatrení,

▪

výber a schválenie opatrení.

74

Ako už bolo uvedené, Realizačný tím SRI vyvíja úsilie na čo najvšestrannejšie oboznámenie členov
odborných tímov s problematikou tvorby sektorových stratégií, rozširuje osvetu v tejto oblasti a má
záujem, aby do procesu prípravy vstupovali aj zástupcovia odbornej verejnosti.
Z iniciatívy AZZZ SR a v súčinnosti s Realizačným tímom SRI sa v dňoch 30. – 31. mája 2019 uskutočnila
v Modre konferencia na tému Stratégie plánovania ľudských zdrojov – budúcnosť krajiny, či prežitok?
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva
hospodárstva

SR,

zástupcovia

zamestnávateľov,

zamestnávateľských

a odborových

zväzov

profesijných organizácií, komôr, škôl a inštitúcií systému vzdelávania, Ústredia PSVR, zástupcovia
riešiteľskej organizácie Trexima Bratislava, celkom viac ako 100 účastníkov.
V programe rokovania boli vystúpenia zástupcov ministerstiev na tému Odvetvové stratégie ako
základ pre budovanie ľudského kapitálu a prezentácie zástupcov Treximy Bratislava k národným
projektom v garancii MPSVR SR Prognózy vývoja na trhu práce podľa odvetví do roku 2024
a Sektorovo riadené inovácie.
Osobitné miesto v programe mala prezentácia NP SRI so zameraním na predstavenie zámeru
vytvárania sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a na predstavenie jej plánovanej štruktúry.
Predstavené boli jednotlivé cykly vytvárania stratégie, horizont strategického obdobia do roku 2030
a predpokladaná obsahová štruktúra. V rámci diskusie sa zástupcovia profesijných organizácií,
zamestnávateľov, ale aj systému celoživotného vzdelávania pozitívne vyjadrili k tomuto zámeru
a pozitívne reakcie naznačili naozaj silnú potrebu sektorov mať reálne zmapované budúce potreby trhu
práce vyplývajúce z inovácií a technologických zmien na úrovni jednotlivých odvetví. Okrem
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov bola otvorená aj otázka prijatia zámeru vytvárať
sektorový rating poskytovateľov vzdelávania. Tento zámer privítali všetci zúčastnení. V rámci
diskusného panelu so zástupcami škôl bola táto téma prijatá veľmi pozitívne, pričom navrhli v rámci
„sektorovej reputácie“ aj niektoré kritéria, ktoré považujú za opodstatnené pre takýto sektorový
rating, napr. či je škola uznaná ako Centrum odborného výcviku, či má škola zavedený systém duálneho
vzdelávania, či má jednotnú štruktúru učebných a študijných odborov (t.j. napr. odbory pre jeden
sektor), či sú učitelia odborných predmetov a majstri aktívni v profesijných organizáciách a pod.
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V priebehu konferencie sa uskutočnili tiež panelové diskusie, a to panelová diskusia so zástupcami
profesijných organizácií Budúcnosť sektorov z pohľadu zamestnávateľov a panelová diskusia so
zástupcami systému vzdelávania Reakcia na aktuálne a budúce odvetvové potreby trhu práce.
Postupnosť aktivít Realizačného tímu SRI v príprave konceptov sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov od nadobudnutia účinnosti zmluvy do predloženia výstupu Priebežnej správy č. 1
1. Oboznámenie sa so zadaním úlohy Tvorba konceptov sektorových stratégií rozvoja ľudských
zdrojov v nadväznosti na celospoločenskú potrebu a očakávaný prínos v procese zabezpečenia
kvalifikovanej a konkurenčne schopnej pracovnej sily pre odvetvia hospodárstva SR v súvislosti
s potrebou prenosu inovačných prvkov na pracovných miestach prostredníctvom sektorovo
riadených inovácií do systému celoživotného vzdelávania.
2. Monitoring strategických dokumentov európskeho a národného rozmeru, napr. Agenda 2030,
Priemysel 4.0, Národný investičný plán 2018-2030, Národná stratégia zamestnanosti do roku
2020 a ďalšie.
3. Priebežný monitoring inovačných lídrov a excelentných odborníkov v štádiu prípravy
základných metodických postupov pre koncipovanie strategických dokumentov.
4. Prezentácie vybraných expertov k postupu tvorby sektorových stratégií, konzultácie
a spoločné pracovné rokovania.
5. Výber odvetví hospodárstva SR pre vypracovanie pilotných návrhov vzorových stratégií –
sektor Energetika a Doprava v záujme vytvorenia podkladov na overenie realizovaných prác na
príprave sektorových stratégií.
6. Prezentácia pilotných stratégií, korekcie a zapracovanie pripomienok expertov.
7. Predloženie návrhu vybraného experta k metodickému postupu tvorby sektorových stratégií
a konzultácie k predloženej dokumentácii s členmi Realizačného tímu SRI.
8. Zapracovanie návrhu metodických pravidiel tvorby konceptov sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov do prvého výstupu projektu – Úvodnej správy; v pripomienkovom konaní
neboli zo strany členov RV SRI vznesené k tejto časti správy žiadne pripomienky.
9. Na rokovaní RV SRI dňa 20. mája 2019 bol v rámci prezentácie realizácie Aktivity č. 1 zahrnutý
aj proces spracovania stratégie skladajúci sa z piatich cyklov; pripomienky neboli zo strany
členov RV SRI vznesené, bolo však odporúčané pracovať aj s Metodikou a inštitucionálnym
rámcom tvorby verejných stratégií (ďalej len „metodika“) schválenými vládou SR uznesením č.
197/2017.
10. Po oboznámení sa s metodikou boli pre proces tvorby sektorových stratégií vybrané niektoré
jej časti, ktoré sú uvedené v tejto Priebežnej správe č. 1.
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11. V hlasovaní o záveroch z rokovania RV SRI bolo schválené odporúčanie, aby RV SRI ustanovil
Excelentný tím expertov – zástupcov vedeckých inštitúcií, výskumu a praxe ako poradného
orgánu na nastavenie a posudzovanie procesov tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských
zdrojov v priebehu mesiaca jún 2019; do odovzdania tejto správy nedostal Realizačný tím SRI
vyjadrenie v tejto veci od vedenia RV SRI.
12. Tajomníci sektorových rád boli vyzvaní, aby sa dôsledne oboznámili s doterajšou
dokumentáciou expertov k vypracovaniu sektorových stratégií, s pilotnými verziami návrhov
sektorových stratégií a v rámci Informácie za sektorovú radu (príloha a podklad pre Priebežnú
správu č. 1) zaznamenali výsledky monitoringu dokumentácie o národných a medzinárodných
dokumentoch (ich zoznam) a tiež v nadväznosti na výsledky rokovaní s garantmi a predsedami
sektorových rád , príp. inovačnými lídrami určili základné premisy budúceho vývoja sektora
zameraného na zabezpečenie kvalifikovanej a konkurenčne schopnej pracovnej sily v sektore
(plnenie týchto úloh je zaznamenané v časti 1.7.2 tejto správy).

Návrh ďalšieho postupu Realizačného tímu SRI v príprave konceptov sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov v období príprav Priebežnej správy č. 2
1. Monitoring dokumentov predložených novými expertmi v priebehu realizačného obdobia SRI
k tvorbe sektorových stratégií, oboznámenie sa s nimi a výber častí vhodných na spracovanie
v príprave konceptov sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov.
2. Pracovné rokovania a konzultácie k vypracovaným dokumentom.
3. Tematické rokovanie s tajomníkmi sektorových rád k výsledkom ich monitoringu strategických
dokumentov, k úrovni premís budúceho vývoja sektorov, k prístupu garantov a predsedov
sektorových rád k určovaniu premís, k prístupu členov sektorových rád k úlohe na základe
uskutočnených prvých rokovaní sektorových rád.
4. Formulácia základných rysov súčinnosti Realizačného tímu SRI s Excelentným tímom expertov
– zástupcov vedeckých inštitúcií, výskumu a praxe na nastavenie a posudzovanie procesov
tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov.
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2.7.2 Aktuálny stav v monitorovaní strategických dokumentov pre príslušné odvetvia
v činnosti sektorových rád
Strategické dokumenty a príprava I. cyklu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
Tvorba sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov za jednotlivé odvetvia hospodárstva SR patrí
medzi kľúčové činnosti sektorových rád v rámci realizácie NP SRI.
V súčasnom období, keď sú na trhu práce čoraz viac uplatňované moderné technológie, inovačné
prvky, robotizácia a pod. a ľudské zdroje musia byť flexibilné v záujme získania čo najvýhodnejšieho
postavenia podnikateľských subjektov v mimoriadne konkurenčnom prostredí, je nevyhnutné, aby
ľudské zdroje svoje vedomosti využívali, rozvíjali a premieňali na konkurencie schopné. Očakáva sa to
ako nevyhnutná súčasť ich celoživotného rastu a zvyšovania ich kompetencií v čase trvalých zmien
v oblasti konkurenčného podnikania na meniacich sa trhoch práce, a to nielen v súčasnom období ale
aj v horizonte budúceho vývoja. Takýto postoj ľudských zdrojov sa očakáva v celom hospodárstve,
preto sú potrebné komplexné dokumenty strategického plánovania všetkých odvetví hospodárstva SR
– sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V sektorových stratégiách by sa mal, v súlade
s metodickými pravidlami strategického plánovania nastaviť flexibilný prenos inovácií uplatňovaných
na pracovných miestach jednotlivých sektorov národného hospodárstva do systému vzdelávania
a prípravy pre trh práce. V tomto procese má nezastupiteľné miesto adekvátny informačný systém.
Realizácia procesov tvorby strategických dokumentov je náročná. V procese jej prípravy hrá osobitnú
úlohu schopnosť odborných tímov sektorových rád identifikovať vizionárov, resp. expertov
s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorí disponujú informáciami o doterajšom
vývoji sektora, o pripravovaných zmenách, o inovatívnych objavoch a informáciami smerujúcimi
k zmene zručností na pracovných miestach v sektore. Informácie o aplikovaní existujúcich inovácií ale
aj o pripravovaných trendoch a objavoch sú dostupné zo zahraničných zdrojov, ale aj v tuzemských
výskumných ústavoch a špecializovaných pracoviskách.
Potvrdzujú to aj zásady strategického cyklu ako procesu vytvárania kvalifikovaných postupov na
vytvorenie návrhu takého postupu, aby boli naplnené v dlhšom horizonte ciele stratégie. Je potrebné
v sektorových radách hľadať možnosti na monitorovanie výskumov vedeckých inštitúcií a vývoj
patentov v zahraničí aj v SR. To môže viesť k poznaniu existujúcich a budúcich smerov inovácií.
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Popri špecifikácii vývojových trendov v sektoroch je potrebné mať stále na pamäti aspekt kvality
ľudských zdrojov schopných budúci vývoj v sektore zabezpečiť v súlade s očakávaniami
a nastavenými cieľmi. Práve tento aspekt je jedinečným a základným odlišujúcim prvkom sektorových
stratégií rozvoja ľudských zdrojov od zamerania strategických dokumentov formulovaných na úrovni
odvetví a ich budúceho vývoja.
Poznanie smerovania inovácií bude základom pre rozhodovanie o aktualizácii povolaní, identifikácii
nových zručností pre aktuálne povolania a pre rozhodovanie o nových povolaniach.
V I. cykle tvorby sektorových stratégií je potrebné určiť základné premisy. Podľa slovníka odborných
pojmov je synonymom slova premisa predpoklad, propozícia, prvá, východisková časť úsudku. Malo
by sa definovať najmä poslanie sektoru, jeho postavenie v hospodárstve a aké dlhodobé hodnoty
vytvára na trhu. Poslanie vyjadruje predstavu budúceho stavu sektoru v horizonte 2030 a vízie
z aspektu kvality ľudských zdrojov. Ide o určenie postoja k základným ukazovateľom podnikania
z dlhodobého hľadiska (produkt – tovar a služba, efekt z podnikania a ľudské zdroje – ich kvalita,
konkurenčná schopnosť, štruktúra povolaní a ich zmeny). Ide o vyjadrenie všeobecnej predstavy, kam
sektor smeruje, čo chce dosiahnuť pri zabezpečení kvalifikovaných a konkurenčne schopných
ľudských zdrojov do roku 2030.
Doterajší postup pri zabezpečovaní monitoringu strategických dokumentov a príprave I. cyklu tvorby
sektorových stratégií v činnosti sektorových rád bol nasledovný:
1. členovia Realizačného tímu SRI na úvodných rokovaniach so zástupcami sociálnych
partnerov, na rokovaní RV SRI a aliancie oslovovali účastníkov rokovaní k nominácii odborne
zdatných expertov do inštitucionálneho a personálneho zloženia odborných tímov schopných
zapojiť sa do monitorovania strategických dokumentov pre tvorbu sektorových stratégií
a formulácie obsahu stratégií,
2. v Úvodnej správe predkladanej na rokovanie RV SRI bol v súvislosti s hodnotením
reprezentatívneho zastúpenia subjektov v rámci NSP III konštatovaný nedostatočný podiel
vedeckých inštitúcií v zložení sektorových rád, čo potvrdila aj SWOT analýza vykonaná
v súvislosti s hodnotením funkčnosti a efektívnosti sektorových rád,
3. tajomníci sektorových rád pri konštituovaní inštitucionálneho a personálneho zloženia
sektorových rád dávali garantom a predsedom sektorových rád do pozornosti potrebu
rozšírenie členskej základe o zástupcov vedy a výskumu,
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4. problematika monitoringu strategických dokumentov, dokumentácie o objavoch, patentoch
a inováciách (v medzinárodnom a národnom kontexte) je zahrnutá aj do programov prvých
rokovaní sektorových rád ako jedna z kľúčových činnosti sektorovej rady pri príprave
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov,
5. tajomníci sektorových rád boli vyzvaní, aby v Informáciách o činnosti sektorových rád
zaznamenali zoznamy strategických dokumentov a návrhy premís za príslušné odvetvia
hospodárstva, pričom jedným z východísk pri plnení tejto úlohy je Agenda 2030 pri
zohľadnení špecifík jednotlivých sektorov,
6. na vytvorenie zoznamu strategických dokumentov bola určená samostatná príloha s názvom
„Zoznam strategických dokumentov k vypracovaniu sektorovej stratégie rozvoja ľudských
zdrojov za Sektorovú radu ........“, ktorá je súčasťou Informácie o aktuálnej situácii
v organizačno-technickom zabezpečení jednotlivých sektorových rád. Jednotlivé informácie
za 24 sektorových rád sú prílohami tejto Priebežnej správy č.1,
7. v nadväznosti na možnosti komunikácie a rokovaní tajomníkov s garantmi a predsedami
sektorových rád sú vypracované zoznamy strategických dokumentov a definované premisy;
predpokladá sa, že budú dopracované po absolvovaní rokovaní sektorových rád a tiež
v závislosti na rozdelení úloh v sektorovej rade po jej 1. rokovaní.

2.7.3 Dôležitosť vytvárania sektorových partnerstiev, dohôd a klastrov zamestnávateľov
Celospoločenským cieľom v oblasti hospodárskeho vývoja SR v horizonte 2030 je udržať jednotlivé
odvetvia hospodárstva konkurencieschopnými a produktívnymi, k čomu je nevyhnutné zabezpečenie
takého rozvoja ľudských zdrojov, aby boli sektory vybavené kvalifikovanými, zručnými pracovnými
silami a v štruktúre požadovanej zamestnávateľmi. K naplneniu tohto cieľa a koordinácii úsilia
jednotlivých aktérov na trhu práce sú zo strany vlády SR a jednotlivých ústredných orgánov štátnej
správy zabezpečované rôzne formy aktivít, napr. úlohy v príprave strategických dokumentov, akčných
plánov, transformačných procesov, a to naprieč celým spektrom hospodárstva SR.
Medzi takto cielené strategické dokumenty patria aj pripravované sektorové stratégie rozvoja ľudských
zdrojov. K jedinečným nástrojom, ktoré umožnia výrazne ovplyvňovať rozvoj ľudských zdrojov pri
riešení výziev a kritických situácií vznikajúcich na trhu práce prostredníctvom koordinačných opatrení
patria sektorové dohody a sektorové partnerstvá.
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Víziou sektorovej dohody a partnerstva je zabezpečenie potrebnej kvantity a kvality kvalifikovaných
ľudských zdrojov ako nevyhnutného predpokladu stabilného sektoru. Nástrojom na jej naplnenie je
spolupráca zamestnávateľov so školami, orgánmi územnej samosprávy a úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Prostredníctvom týchto nástrojov sa predpokladá pružné a efektívne vyriešenie problémov
vznikajúcich najmä na regionálnych trhoch práce, a to tak aktuálnych, ako aj budúcich úloh
v strednodobom a dlhodobom horizonte. Pružná aplikácia sektorových dohôd a partnerstiev je závislá
na účinnom fungovaní sociálneho dialógu v regiónoch, t. j. dialógu zástupcov zamestnávateľov, škôl,
odborových organizácií, orgánov územnej samosprávy, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Po
spoločnom prerokovaní problematických tém na riešenie uzavrú zástupcovia zúčastnených subjektov
regionálnu sektorovú dohodu, ako prejav zhody na spôsobe riešenia a ochoty podieľať sa na realizácii
konkrétnych opatrení. Dohody jasne formulujú úlohy a záväzky zúčastnených strán.
Východiskom na určenie priorít v jednotlivých regiónoch a uzatvorenie sektorových dohôd a
partnerstiev sú analýzy a podklady jednotlivých odvetví hospodárstva, výsledky monitoringu
vývojových trendov regionálnych trhov práce, analýzy disparít odborného vzdelávania vo vzťahu
k potrebám trhu práce.
Klastre sú skupiny nezávislých firiem a inštitúcií, koncentrované v regiónoch a špecializované
v príslušnom priemyselnom odvetví. Vychádzajúc zo skutočnosti, že ide o previazanie spoločnými
technológiami a vedomosťami, medzi členmi klastrov ide jednak o vzájomnú spoluprácu, ale aj
súťaženie8. Klastre umožňujú firmám získať konkurenčnú výhodu, a to v záujme ich rastu na
slovenskom aj zahraničnom trhu.
Klastre prinášajú svojim členom významné benefity, napr. v dostatku a prehľade o špecializovanej
pracovnej sile, v infraštruktúre a nízkych logistických nákladoch. Majú možnosť významnejšie
ovplyvňovať verejnosť, ale aj tvorbu legislatívy.
Medzi najvýznamnejšie výhody patria inovácie, ktoré vznikajú na spolupráci vedcov, odborníkov
tretieho sektora, špecialistov, študentov ako nové nápady, inovatívne projekty a moderné technológie.

8

DENNÍK N. Čo sú klastre a prečo sú dôležité pre slovenskú inovatívnu ekonomiku (online)Denník N,
2019.Cit. (2019-06-10).Dostupné na internete:https://dennikn.sk/blog/1237620/co-su-klastre-apreco-su-dolezite-pre-slovensku-inovativnu-ekonomiku/
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Inovácie sa dosahujú vďaka podpore výskumu, zdieľania informácií, vedomostí, spolupráci
a networkingu. Klastre umožňujú vytvárať podmienky stimulujúce inovácie a v súvislosti s tým firmy
pružnejšie reagujú na potreby zákazníkov a vyvíjajú nové technológie.
EÚ podporuje regionálnu úroveň klastrov a za tým účelom vytvorila Program the European Cluster
Excellence Initiative. Jej úlohou je, okrem iného, mapovanie a benchmarking jednotlivých klastrov
a hodnotenie ich kvality a manažmentu. V poslednom hodnotení sa 13 slovenských klastrov stalo
držiteľmi bronzového certifikátu, napr. Automotiv Cluster Slovakia v Trnave, Slovak Plastic Cluster
v Nitre a klastre z oblasti cestovného ruchu na Orave a Liptove. Klaster Košice IT Valley sa stal držiteľom
zlatého certifikátu a v roku 2015 bol prvým klastrom v strednej Európe s týmto ocenením. Má 49
členov, združuje medzinárodné IT spoločnosti (napr. Deloitte), univerzity, štátnu správu, menšie
podniky a startupy.
MH SR začalo v roku 2013 s finančnou podporou priemyselných klastrov prostredníctvom
jednorazových dotácií na realizáciu vzdelávacích projektov, propagáciu a podporu účasti na
medzinárodných projektoch. Zriadilo tiež štátnu príspevkovú organizáciu Slovenská inovačná
a energetická agentúra (SIEA) na podporu klastrových iniciatív.
Veľký potenciál má aj klastrácia so susednými štátmi, napr. klaster Dunajskej nížiny (Danube Valley
Cluster), ktorý má za cieľ prepojiť štyri metropoly susediacich štátov – Bratislavu, Brno, Viedeň
a Budapešť.

Schéma č. 1

Procesné nadväznosti v rámci využitia sektorových dohôd

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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2.7.4 Opatrenia Realizačného tímu SRI v záujme zabezpečenia súboru adekvátnych
podkladov pre realizáciu výziev sektorov hospodárstva v oblasti sektorových
partnerstiev
Realizačný tím SRI v sledovanom období vyvinul iniciatívu v záujme riešenia výziev jednotlivých odvetví
hospodárstva SR z hľadiska vytvárania sektorových partnerstiev.
V rámci informácií tajomníkov sektorových rád sa zabezpečujú poklady na vykonanie analýzy aktuálnej
situácie v sektoroch v súvislosti s predpokladanými výzvami v oblasti uzatvárania sektorových dohôd
a partnerstiev. Z hľadiska potrieb trhu práce sa analytické prehľady v prvej etape prác na realizácii tejto
úlohy sústredili na identifikáciu zamestnávateľských subjektov, za čím budú nasledovať prehľady o
vzdelávacích subjektoch – školách, atď.
Do termínu predkladania Priebežnej správy č. 1 realizoval Realizačný tím SRI nasledovné kroky:
1. IT úsek riešiteľskej organizácie Trexima Bratislava identifikoval zoznam zamestnávateľských
subjektov z Registra organizácií ŠÚ SR spadajúcich pod jednotlivé sektory hospodárstva SR,
2. výsledky identifikácie zamestnávateľov a príslušných štatistických ukazovateľov podľa divízií
klasifikácie SK NACE Rev. 2 dostali k dispozícii tajomníci sektorových rád,
3. tajomníci sektorových rád v rámci súboru štatistických informácií disponujú za príslušné divízie
SK NACE Rev. 2 nasledovnými charakteristikami: IČO, názov organizácie, číslo divízie/divízií SK
NACE Rev. 2 príslušných k jednotlivým sektorovým radám, veľkostné kategórie, kraj,
4. tajomníci sektorových rád zostavili zoznamy zamestnávateľských subjektov za príslušné divízie
klasifikácie SK NACE Rev. 2 s prioritou triedenia podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľov,
odvodenej od počtu zamestnancov, t. j. počínajúc najvyššou veľkostnou kategóriou
(najvýznamnejšími zamestnávateľmi z hľadiska počtu zamestnancov),
5. tajomníci sektorových rád okrem vyhotovenia zoznamov v rámci informácií bližšie analyzovali
vyhotovené zoznamy zamestnávateľov, vyhotovovali názorné grafy, čím sa vytvoril prehľadný
podklad na formulovanie ďalšieho postupu Realizačného tímu SRI pri nastavovaní riešení
v oblasti sektorových partnerstiev a dohôd.
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2.8 Rozširovanie IS NSP/SRI s dôrazom na jeho interaktívny charakter
prispôsobovania sa pracovníkov zmenám na trhu práce
So zámerom vymedzenia determinantov vývoja zamestnanosti a ukazovateľov výkonnosti trhu práce,
identifikácie výziev a príležitostí na trhu práce a reporting plnenia NSZ je potrebné realizovať analýzu
dokumentov súvisiacich s NSZ9. Dokumentmi, pomocou ktorých bude charakterizované plnenie
predmetnej stratégie, sú Informácia o vyhodnotení plnenia NSZ SR do roku 202010 (ďalej len
„Vyhodnotenie plnenia NSZ SR“) a Akčný plán 2015 - 2016 k NSZ SR do roku 202011 (ďalej len „Akčný
plán“). Zameranie Priebežnej správy č. 1 súvisí s prvým bodom stratégie zmien NSZ, a to s podporou
tvorby pracovných miest. Z dôvodu, že ekologické aspekty bývajú často v rámci odborných
ekonomických analýz zaznávané, bude práve tejto časti plnenia NSZ venovaná zvýšená pozornosť.
Vyhodnotenie plnenia NSZ SR bolo realizované v súlade s bodom B.2. Uznesenia vlády SR číslo 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, a to
každoročne do 30. júna (prvýkrát realizovaná v roku 2015).
V roku 2017 koncoročný aj priemerný stav celkovej zamestnanosti v SR dosiali historické maximá.
Počet pracujúcich narástol o 1,5 % a počet nezamestnaných poklesol o 15,8 %. V roku 2017 bolo v
priemere 21 123 voľných pracovných miest, pričom ich počet bol oproti roku 2016 vyšší o 5,3 %. Ako
najprogresívnejšie sektory z hľadiska tvorby nových voľných pracovných miest boli identifikované
informačné a komunikačné technológie a spracovateľský priemysel. Z regionálneho hľadiska je
dôležité poznamenať, že až 40 % ponúkaných voľných pracovných miest sa vzťahovalo
k Bratislavskému kraju. O 2,8 p.b. poklesla miera evidovanej nezamestnanosti, a to na hodnotu 5,94 %.
SR je zároveň na dobrej ceste k naplneniu národného cieľa Európa 2020, podľa ktorého má miera

9

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej
republiky do roku 2020. [online]. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2019. 59.
s. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete: <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/pracazamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku2020.pdf>.
10
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].
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2019. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na
internete: <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25675>.
11
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. AKČNÝ PLÁN 2015 - 2016 k Národnej stratégii
zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 (NSZ) schválenej uznesením vlády SR č. 665 zo 17. decembra
2014. [online]. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2019. [cit. 2019-06-03].
Dostupné na internete: <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podporazamestnanosti/ap-nsz_verzia-zverejnenie_21122015.pdf>.
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zamestnanosti v SR (vo veku 20 – 64 rokov) stúpnuť do roku 2020 na 72 %. V roku 2017 jej výška bola
na úrovni 71,1 %, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 6,1 p.b.
Z rozpracovaných projektov uvedených vo Vyhodnotení plnenia NSZ SR možno vymedziť určité trendy:
▪

investori, ktorí majú výrazný potenciál na rozvoj regiónov budú agentúrou SARIO primárne
smerovaní do regiónov vykazujúcich v rámci SR periférne postavenie,

▪

podpora realizácie R&D centier, centier služieb a priemyselnej výroby s výskumno-vývojovými
aktivitami,

▪

preferovanie projektov a investorov, ktorí zamýšľajú lokalizovať svoje investície aj
v periférnych okresoch. Úhrnom môže výška investícií dosiahnuť až 2,6 mld. EUR a má
potenciál na vytvorenie takmer 17 tis. nových pracovných miest,

▪

ekonomické subjekty, ktoré zvažujú lokalizáciu v jednom z najmenej rozvinutých okresov
plánujú preinvestovať cca 1 mld. EUR a súčasne majú potenciál vytvoriť približne 12 tis. nových
pracovných miest.

Časť informácií z Vyhodnotenia plnenia NSZ SR sa zaoberá aj zdravotne postihnutými osobami. V roku
2017 bola vynaložená značná časť zdrojov na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré stimulujú
uplatniteľnosť občanov so zdravotným postihnutím. V rámci aktívnych opatrení trhu práce zameraných
na zdravotne postihnutých bolo podporených 11 180 osôb, a to sumou 34 415 671 EUR. Prostriedky
smerovali najmä na prevádzkové náklady chránených dielni a chránených pracovísk.
Priamo v Akčnom pláne sa uvádza úloha „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce“.
Konštatuje sa, že bude potrebné vytvoriť aktualizované popisy štandardných nárokov trhu práce na
jednotlivé zamestnania, a to prostredníctvom sektorovo riadených inovácií. Cieľom je riadením inovácií
zabezpečiť súlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce a následný prenos potrieb trhu práce do
nárokov na systém vzdelávania.
Akčný plán zadefinoval niekoľko oblastí, v rámci ktorých boli stanovené úlohy. Prvou úlohou bolo
vypracovanie analytického dokumentu o zelených pracovných miestach, pričom dokument mal
mapovať zelené pracovné miesta v SR. Náplňou dokumentu mala byť identifikácia sektorov
hospodárstva, kam by mali tieto zelené pracovné miesta smerovať a rovnako aj identifikácia potenciálu
zelených pracovných miest v oblasti životného prostredia. V rámci analytického dokumentu mali byť
identifikované požiadavky na vzdelanie, ako aj vedomosti a zručnosti. V rámci národného projektu NSZ
bola realizovaná štúdia Iniciatíva zelených pracovných miest, ktorej realizátorom bol Inštitút pre
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výskum práce a rodiny.12 Prienik medzi týmto dokumentom a Akčným plánom možno hľadať
v nasledovných bodoch:
▪

Sektory národného hospodárstva s potenciálom pre vznik zelených pracovných miest

▪

Pracovné miesta potenciálne spojené so životným prostredím

▪

Vzdelanostné požiadavky na pracovné miesta v zelenom hospodárstve

▪

Požadované vedomosti a zručnosti na zelené pracovné miesta

V rámci odbornej štúdie sa v prvom bode realizoval pomerne podrobný výpočet potenciálnych
možností a bolo identifikovaných niekoľko sektorov s potenciálom tvorby zelených pracovných miest.
Nebola však realizovaná charakteristika týchto zelených pracovných miest v podmienkach SR, ale
štúdia analyzuje problematiku z celoeurópskeho hľadiska. Vysoký potenciál pri tvorbe zelených
pracovných miest je práve v odvetviach, v ktorých prichádza k najvyššiemu znečisťovaniu formou
skleníkových emisií. Ide najmä o odvetvia energetika, doprava, poľnohospodárstvo a stavebníctvo.
Z tohto dôvodu je potrebné zvyšovať efektivitu energií. Význam poľnohospodárstva je najmä pri
produkcii ekologicky prijateľných biopalív. Na problematiku je potrebné nazrieť zo širšieho kontextu.
Zvyšujúca sa populácia a obmedzené prírodné zdroje vzhľadom k trvalo udržateľnému rozvoju
nastavujú limity pri ich využívaní. Pestovanie kultúr vhodných na bioenergetiku a biopalivá zaberá
značnú časť poľnohospodárskych plôch. Z toho vyplývajú zásadné problémy, vytváranie monokultúr,
ktoré majú nepriaznivý dosah na biodiverzitu a zároveň spôsobujú zmeny vo využívaní krajiny. Strata
biodiverzity môže viesť k úhynu prospešných druhov hmyzu s následným premnožením tých druhov
škodcov, ktorí sú lepšie prispôsobení na likvidáciu určitých plodín. To môže viesť k zániku a strate
biotopov, fragmentácii a ďalším negatívnym dopadom. Problémy s biodiverzitou môžu v konečnom
dôsledku obmedziť využívanie biopalív, čomu sa dá predísť len starostlivým plánovaním, výberom
vhodnej suroviny a zamedzením monokultúr.13 Z hľadiska využitia krajiny je dôležitým termínom
uhlíkový dlh, ktorý pozostáva z troch častí14:
1. Priame emisie – vyplývajú priamo z organizácie, emisie zo spaľovania palív, výroby produktov,
vozového parku.

12 LELKES, G. Iniciatíva zelených pracovných miest. Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej
ekonomiky. [online]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2014. 8 s. [cit. 2009-06-03]. Dostupné na
internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/files/zelene_hospodarstvo/pracovne_miesta/nsz11.pdf>.
13 Biofuel.org.uk. Land Use and Biofuels. [online]. 2019. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete:
<http://biofuel.org.uk/land-use.html>.
14 Carbon Trust. What is a carbon footprint? [online]. 2019. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete:
<https://web.archive.org/web/20090511102744/http://www.carbontrust.co.uk/solutions/CarbonFootprint
ing/what_is_a_carbon_footprint.htm>.
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2. Emisie z používania elektriky – osvetlenie, vykurovanie, napájanie zariadení. I keď využívanie
elektriny neuvoľňuje CO2, tak CO2 je potrebné na vyrobenie elektriny.
3. Nepriame emisie z produktov a služieb – ide o emisie, ktoré nespôsobuje priamo organizácia
ale vznikajú dopravou a výrobou surovín, ktoré organizácia potrebuje.
Možnosti na rast zamestnanosti sú aj vo vodárenstve a aj cestovný ruch na územiach Natura 2000 má
výrazný potenciál pri zamestnávaní osôb. Štúdia poukazuje aj na potenciál v odpadovom hospodárstve,
ktoré môže vytvoriť v rámci EÚ 400 000 nových pracovných miest. Práve trh práce v dobrej kondícii je
dôležitý pri prechode na zelenú ekonomiku. Kroky, ktoré k tomu majú nasmerovať EÚ sú nasledovné15:
▪

preklenutie medzier v zručnostiach,

▪

prognózy, podpora pozitívnych zmien a mobility,

▪

aktivity smerujúce k tvorbe nových pracovných miest,

▪

zvyšovanie kvality dátových zdrojov.

Podľa štúdie bude veľmi dôležité rozvíjať zelené zručnosti, čo bude smerovať ku rastu dopytu po
kvalifikovaných pracovníkoch v oblasti ekológie a životného prostredia. V prípade, že štrukturálne
zmeny v hospodárstve povedú k požiadavkám na nové zručnosti a nové zamestnania, je potrebné
lepšie zhodnotiť charakteristiky zamestnaní a zručností, aby sa uľahčil prechod na ekologické
hospodárstvo. Ako vhodný klasifikačný systém je uvedená Európska klasifikácia zručností/kompetencií,
kvalifikácií a povolaní ESCO.
Ďalším bodom v Akčnom pláne je podpora mladých farmárov. Pomocou podpory v rámci podopatrenia
6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ bude medzi rokmi 2014
až 2020 podporený začiatok podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov, čoho následkom bude
aj rast zamestnanosti v oblasti poľnohospodárstva. Prechod na ekologické hospodárstvo je výzvou pre
mnohé ekonomiky, a to platí aj pre SR. V poľnohospodárstve by Slovensko malo znížiť negatívne vplyvy
na životné prostredie spôsobené poľnohospodárskymi činnosťami a podpora by sa mala zamerať na
environmentálne služby, ako je ochrana pred povodňami a ochrana pred nepriaznivými prejavmi
sucha. Vyhodnotenie plnenia NSZ SR uvádza, že k 28. 2. 2018 Poľnohospodárska platobná agentúra
uzatvorila 452 zmlúv s oprávnenými žiadateľmi.

15

LELKES, G. Iniciatíva zelených pracovných miest. Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky.
[online]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2014. 8 s. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete:
<https://www.enviroportal.sk/uploads/files/zelene_hospodarstvo/pracovne_miesta/nsz11.pdf>.
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Kvalifikačným nárokom zelenej zamestnanosti v kontexte trhu práce v SR sa v rámci výskumnej úlohy
venovali na Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Z hľadiska vzdelania a kvalifikácií možno očakávať:
▪

budú potrebné nové typy a kombinácie zamestnaní a vzdelania vo väčšine sektorov,

▪

tradičné zamestnania sú vo veľkej miere kombinované, z čoho vyplýva potreba nových typov
kombinácií vedomostí a zručností,

▪

sektory neustále generujú potrebu po nových kvalifikáciách a kompetenciách,

▪

v progresívnych sektoroch plniacich podporné, ekonomické a obslužné funkcie prebieha
prudký rozvoj IKT a internacionalizácia trhov a pracovnej sily,

▪

tento vývoj môže v blízkej budúcnosti spôsobiť viacerým sektorom riziko nedostatku
kvalifikovanej pracovnej sily, a to najmä dôsledkom starnutia pracovnej sily a sekundárne aj
nízkym záujmom osôb o vzdelávanie v tejto oblasti.16

Dôležitou úlohou v rámci Akčného plánu je aj spracovanie informácií o uplatňovaní absolventov škôl
na trhu práce. Realizácia tejto úlohy nadväzuje na Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce II.
Podľa popisu úlohy je potrebné zverejňovať informáciu o uplatnení absolventov škôl na trhu práce, a
to v regionálnom členení, v členení podľa stredných škôl, študijných a učebných odborov a podľa
vykonávaného zamestnania. Webstránka v rámci národného projektu bola vytvorená a je umiestnená
na webovom sídle https://trendyprace.sk/sk17, na ktorej sa okrem trendov práce nachádzajú aj
informácie o uplatnení absolventov.
Na záver možno skonštatovať, že analyzované oblasti z NSZ sa v značnej miere darí napĺňať. Vytvorili
sa významné dokumenty, realizovali sa príslušné aktívne opatrenia na trhu práce a niektoré úlohy sa
zabezpečujú v rámci samostatných národných projektov. Je však potrebné dodať, že pri realizovaných
úlohách absentuje rámec, ktorým by sa dala úspešnosť ich plnenia kvantifikovať. Preto bude v rámci
predkladanej správy navrhnutý spôsob hodnotenia úloh, na ktorých plnení sa relevantní stakeholderi
dohodli v NSZ. Informácie budú analyzované za rok 2013 až 2018, aby v plnom rozsahu zachytili
obdobie od prvého predstavenia NSZ až po súčasnosť. V kontexte s vyššie uvedenými informáciami
boli pilotne na analýzu plnenia prvého bodu v NSZ určené nasledovné oblasti:

16

BELLAN, P. Kvalifikačné nároky zelenej zamestnanosti v kontexte trhu práce SR. [online]. Bratislava : Inštitút
pre výskum práce a rodiny, 2011. 62 s. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete:
<https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Bellan/bellan_2155.pdf>.
17
TRENDY PRÁCE. Uplatnenie absolventov v zamestnaní. [online]. 2019. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete:
<https://trendyprace.sk/sk/absolventi/sk-trendy/zamestnanost>.
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1. Zelené pracovné miesta
2. Zdravotne postihnutí na trhu práce
3. Monitoring voľných pracovných miest
Zelené pracovné miesta
Ku problematike monitoringu zelených pracovných miest sa dá pristúpiť niekoľkými spôsobmi. Prvým
z nich je možnosť sledovať zamestnania, ktoré boli v rámci národného projektu SRI, konkrétne jeho
modulu Register zamestnaní, priradené do pracovnej oblasti Odpadové hospodárstvo a životné
prostredie18. Tieto zamestnania by bolo možné monitorovať naprieč všetkými sektormi. Druhou
možnosťou je monitorovať celkový počet zamestnancov v sektore Voda, odpad a životné prostredie.
V tomto prípade by bol síce výber zamestnancov limitovaný len jedným sektorom, avšak možno
predpokladať, že tento sektor realizuje subdodávateľské práce v oblasti vody, odpadov a životného
prostredia a aj pre iné sektory. Na účely predkladanej správy bude zvolený a vyhodnotený druhý
spôsob. Ten môže byť vyhodnotený za SR ako aj vo forme mapy v regionálnom členení, pričom mapa
môže byť umiestnená v rámci dashboardov, a to graficky pútavou a interaktívnou formou.
Graf č. 3

Vývoj zamestnanosti v sektore Voda, odpad a životné prostredie
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
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Národná sústava povolaní. Register zamestnaní. [online]. 2019. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete:
<https://www.sustavapovolani.sk/pracovna_oblast-22#sec-2-2>.
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Z hľadiska lineárneho trendu vyplýva, že zamestnanosť v sektore, ktorý je primárne viazaný na tzv.
zelené zamestnania, má medzi rokmi 2013 až 2018 rastúci trend. Pokles bol zaznamenaný len v rokoch
2014 a 2017 a celkovo prišlo medzi rokmi 2013 až 2018 k nárastu o takmer 3 tisíc zamestnancov.
Obrázok č. 1

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore Voda, odpad a životné prostredie na
základe zmeny v počte zamestnancov medzi rokmi 2013 až 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Z regionálneho hľadiska vyplýva, že jednoznačne najvýraznejší rast počtu zelených pracovných miest
medzi rokmi 2013 až 2018 bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji. Výraznejšie ich počet narástol aj
v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V ostatných sledovaných krajoch neprišlo ku výraznejším
zmenám z hľadiska početnosti zamestnancov v sektore Voda, odpad a životné prostredie.
Zdravotne postihnutí na trhu práce
Podiel zdravotne postihnutých zamestnancov v SR mal medzi rokmi 2013 až 2018 rastúci trend. Ich
počet sa celkovo zvýšil z 2,7 % v roku 2013 na 4,3 % v roku 2018. Viac ako 6 %-ný podiel v roku 2018
predstavovali zamestnanci so zdravotným postihnutím v sektoroch Ťažba a úprava surovín, geológia,
Verejné služby a verejná správa a Zdravotníctvo, sociálne služby. Na druhej strane v sektore
Informačné technológie a komunikácia nedosiahol podiel zdravotne postihnutých zamestnancov
v roku 2018 ani 2 %.
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Tabuľka č. 7

Podiel zdravotne postihnutých zamestnancov na celkovom počte zamestnancov
v rokoch 2013 až 2018 v členení podľa pôsobnosti sektorových rád
Sektorová rada

Sektorová rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Sektorová rada pre automobilový priemysel a
strojárstvo
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel
Sektorová rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,4%

2,0%

2,3%

2,6%

3,7%

3,3%

2,1%

2,3%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

2,5%

2,7%

2,7%

2,9%

3,3%

4,1%

3,6%

2,3%

2,4%

3,4%

3,6%

3,6%

1,9%

2,2%

2,5%

2,6%

2,8%

3,4%

Sektorová rada pre elektrotechniku

2,2%

2,3%

2,5%

2,8%

3,3%

3,6%

Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo

2,3%

2,7%

3,3%

2,9%

2,9%

3,8%

1,6%

1,8%

1,9%

2,2%

2,3%

2,5%

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie

2,0%

2,1%

2,5%

2,8%

3,0%

3,3%

1,0%

1,1%

1,3%

1,4%

1,7%

1,9%

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov

3,5%

5,1%

5,9%

6,0%

4,7%

4,9%

2,8%

3,2%

4,1%

3,7%

4,8%

5,2%

1,9%

2,1%

2,5%

2,6%

3,0%

3,5%

5,0%

4,8%

5,3%

5,4%

5,7%

5,9%

Sektorová rada pre potravinárstvo

2,5%

2,8%

3,0%

3,7%

4,1%

4,1%

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky, nekovové materiály
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a
spracovanie kože
Sektorová rada pre vedu, výskum,
vzdelávanie, výchovu, šport

3,1%

3,2%

4,3%

4,9%

4,6%

4,4%

1,9%

2,2%

2,5%

2,5%

2,8%

3,4%

2,9%

3,0%

3,2%

3,6%

4,2%

4,3%

4,5%

4,5%

4,2%

5,0%

5,9%

6,6%

3,8%

3,8%

4,3%

4,5%

4,7%

4,9%

3,4%

3,6%

3,8%

4,0%

4,4%

4,7%

Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné
prostredie
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne
služby

4,1%

4,3%

4,7%

5,1%

5,7%

6,4%

4,9%

5,7%

5,3%

7,0%

6,1%

5,7%

3,8%

4,2%

4,8%

5,2%

5,4%

6,3%

Celkový súčet

2,7%

3,0%

3,3%

3,5%

3,9%

4,3%

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
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Stĺpcová
krivka

Monitoring voľných pracovných miest
Na základe vývoja počtu voľných pracovných miest možno skonštatovať, že ich kumulácia sa vo
výraznej miere lokalizuje len do určitých sektorov. Najviac voľných pracovných miest vzniklo v sektore
Automobilový priemysel a strojárstvo a v sektore Doprava, logistika, poštové služby. V ďalších troch
sektoroch sa nachádza výrazná väčšina voľných pracovných miest, pričom ide o sektory: Stavebníctvo,
geodézia a kartografia, Obchod, marketing a cestovný ruch a Verejné služby a správa.
Graf č. 4

Počet novovzniknutých voľných pracovných miest medzi rokmi 2015 – 2018 v členení
podľa pôsobnosti sektorových rád

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, www.istp.sk
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2.9 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu
inovácií do NŠZ
Kľúčovým prínosom NŠZ je zabezpečovanie hodnoverných expertných informácií o požiadavkách trhu
práce na kvalifikovaný výkon jednotlivých zamestnaní na pracovných miestach súčasnosti a očakávanej
budúcnosti, k čomu je nevyhnutný systematický rozbor ekonomických činností z hľadiska ich vplyvu na
štruktúru dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile.
Mimoriadny význam má identifikácia prioritných požiadaviek realizácie Implementačného plánu
Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR z aspektu vzájomných väzieb kľúčových
odvetví ekonomických činností v SR na štruktúrne zmeny národného hospodárstva smerom
k udržateľnému rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti podnikov a organizácií,
produktívnej zamestnanosti a kvality života.19
Medzi domény inteligentnej špecializácie SR patria:
1. doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“, v rámci ktorej sú hlavnými relevantnými
divíziami ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 29 Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov a 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov,
2. doména „Priemysel pre 21. storočie“, v rámci ktorej sú hlavnými relevantnými divíziami
ekonomických činností: 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,
3. doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“, s hlavnou relevanciou divízií
ekonomických činností: 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov,
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné služby,
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, 75 Veterinárne činnosti,
4. doména „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, s hlavnou relevantnou divíziou
ekonomických činností 86 Zdravotníctvo,

19

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> .
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5. doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“, v ktorej predstavujú hlavnú relevanciu divízie
ekonomických činností: 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
a divízia 2 Lesníctvo a ťažba dreva.
Zabezpečovanie prenosu inovácií v oblasti jednotlivých ekonomických činností do NŠZ má osobitný
význam z dôvodu nevyhnutnosti zachytenia trendov v prepájaní zástupcov zamestnávateľov,
stredných a vysokých škôl s výskumom a poznatkovo-intenzívnymi službami, ktoré sú kľúčovým
akcelerátorom zvyšovania komplexnej produktivity a produktívnej zamestnanosti v SR.
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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

Metodické vymedzenie inovácií z hľadiska požiadaviek sektorovej
identifikácie zmien v dopyte trhu práce po kvalifikovaných ľudských
zdrojoch

Kľúčovou oblasťou identifikácie zmien v dopyte po kvalifikovanej pracovnej sile v rámci národného
projektu NSP/SRI sú inovácie. Z metodologického hľadiska je preto nevyhnutné relevantne vymedziť
význam pojmu „inovácia“.
Keďže slovo „innovare“ v latinčine znamená činiť (konať) niečo nové, používa sa v kontexte označenia
javu, prostredníctvom ktorého sa vytvárajú nové veci. Pod tým možno chápať produkciu nových
výrobkov, poskytovanie nových služieb, aplikáciu nových postupov, procesov a technológií a nemožno
opomenúť ani spoločenské vzťahy, ktoré sú rovnako dôležitým priestorom na uplatňovanie nových
myšlienok, či už v riadení ľudských zdrojov alebo celkových sociálnoekonomických vzťahov.
Inovácia je z hľadiska terminológie v podmienkach SR legislatívne zakotvená v Zákone č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov20, ktorý
v ustanoveniach § 2 vymedzuje presnú charakteristiku inovácie.
V zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy je za inováciu považovaný nový, resp. zdokonalený výrobok,
ako aj nová, resp. zdokonalená služba, ktoré je možno uplatniť na trhu, pričom ich vznik súvisí
s výsledkami výskumu a vývoja, resp. podnikateľskej činnosti. Inováciou sa rozumie taktiež nová alebo
20

Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. [online]. Slov-Lex,
2019. [cit. 2019-05-31]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/
172/20190101> .
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zdokonalená výrobná metóda alebo spôsob distribúcie produktu obsahujúci podstatné zmeny
techniky, zariadenia, resp. softvéru. Inováciou možno nazvať aj novinku v spôsobe organizácie
podnikateľskej praxe firmy, pracoviska alebo externých vzťahov. Prenášanie nových poznatkov
z oblasti vedy a techniky do praxe je taktiež inovácia v zmysle platnej právnej úpravy. Inovovať možno
taktiež formou nákupu výrobno-technických a obchodných know-how, ako aj formou získavania, resp.
prenájmu práv z licenčných zmlúv. Inovácie možno ďalej implementovať aj formou zavádzania
moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce. Ďalšie prvky, ktoré legislatívne
vymedzujú inovácie, zahrňujú taktiež zlepšovanie kontrolných a skúšobných metód počas procesu
výroby produktov, resp. poskytovania služieb, ako aj procesy zvyšovania kvality práce, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Zákonné vymedzenie inovácií má tiež významný ekologický aspekt, keďže
inováciou sa rozumie aj znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, ako aj účinnejšie
využívanie prírodných zdrojov a energie.
Obrázok č. 2

Vymedzenie inovácií v zmysle Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
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Nadväzne na legislatívne vymedzenie inovácií ich možno v súlade s aktuálnym stavom skúmanej
problematiky doma a v zahraničí členiť na:
▪

inovácie produktu,

▪

inovácie procesu,

▪

inovácie pozície a

▪

inovácie paradigmy.

Každá z vyššie uvedených kategórií má svoje špecifiká, pričom v každom prípade sa jedná o určitú
zmenu. Pri inovovaní produktu ide o zmenu výrobku, resp. služby, inovácia procesu predstavuje zmenu
v spôsobe, akým je daný výrobok produkovaný, resp. služba poskytovaná. Inovácia pozície je zmena
kontextu, v ktorom je daný výrobok, resp. služba dodávaná na trh a inovácia paradigmy je zmena
základného rámca fungovania procesov v organizácii.21
Osobitne v období štvrtej priemyselnej revolúcie a digitalizácie spoločnosti je dôležité realizovať
výskum perspektív budúceho vývoja v oblasti inovácií, ktorého výsledky sú dôležitým informačným
zdrojom na pochopenie významu a prínosov jednotlivých druhov inovácií pre svet práce a vzdelávania.
Súčasťou procesov sektorového riadenia inovácií je taktiež šírenie aktuálnych informácií o inováciách
v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva, pričom dôležité sú aj ich perspektívy v oblasti
regionálneho rozvoja. Aby boli regióny úspešné, je veľmi dôležité, aby mali schopnosť inovovať,
pretože práve inovácie udržujú podniky a aj celý región konkurencieschopný.
Výskum, vývoj a inovácie sa stávajú v prepojení so vzdelávaním a riadením ľudských zdrojov dôležitým
nástrojom konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov. Dôležité je preto podporovať inovačné
procesy, ktoré možno v kontexte regionálneho rozvoja rozdeliť na dva základné typy. Prvým typom je
podpora inovácií v rámci jednotlivých ekonomických subjektov, kedy sa firmy musia zamerať na tvorbu
nových výrobkov, zlepšenie ich vlastností alebo zdokonalenie procesov a pod. Druhým typom je priama
podpora inovácií v rámci jednotlivých regiónov. Sem možno zaradiť budovanie novej infraštruktúry,
realizáciu politík zameraných na riešenie vnútorných problémov, prácu s ľudskými zdrojmi, ako
aj plánovanie zvyšovania konkurenčnej výhody daného regiónu.22

21

MIČIETA,B. – TUREKOVÁ, H.: Inovačný manažment – podpora vzniku inovácií. Žilinská univerzita v Žiline, AIE
Edition, Žilina 2010, 184 s., ISBN 978-80-89478-02-6 .
22
PAVELKOVÁ, D. a kol. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Grada : Praha, 2009. 272 s., ISBN 978-80-2472689-2 .
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Špecifickú pozornosť je potrebné venovať vzťahom regionálneho rozvoja a technologického pokroku,
čím sa už viac ako tri desaťročia zaoberajú experti z kalifornskej školy geografie, pričom gro ich
výskumu tvorí práve vzťah medzi technológiami, trhom práce a inštitúciami regiónu. Inšpiráciu čerpali
najmä z časovej geografie (time-space geography) ako súčasti lundskej školy geografie vo Švédsku,
ktorej hlavným predstaviteľom bol pán Hägerstrand.23 Lundská škola zdôrazňovala význam osobných
kontaktov v časopriestore pre prenos informácií, šírenie inovácií a následne pre ekonomický rozvoj
regiónu, čím je vysoko podnetná taktiež pre nezávislé profesijné a odborné združenia zástupcov
zamestnávateľov, odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií, orgánov štátnej správy, územnej
samosprávy a ďalších organizácií v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

3.2

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských
zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie
a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Nadväzne na vstupnú charakteristiku jednotlivých sektorov, publikovanú v Úvodnej správe SRI v máji
2019, bola vypracovaná charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov
a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov, s osobitným
zreteľom na podrobnejšie skúmanie vekovo - rodovej kombinácie zamestnanosti, regionálneho
rozmiestnenia ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb, profesijno kvalifikačnej štruktúry a diferenciácie hrubých miezd zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

3.2.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým
súvisiace, ďalej divíziu 03 Rybolov a akvakultúra, ako aj divíziu 75 Veterinárne činnosti.

23

BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Karolinum : Praha, 2002, 212 s., ISBN 80-246-0384-5 .
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Graf č. 5

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa na základe porovnania štruktúry zamestnanosti
v členení podľa vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje značným starnutím
zamestnancov. Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore patril v roku 2018 do vekovej skupiny
55 až 59 rokov, s výraznejším odstupom nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 60 a viac
rokov. Oproti roku 2009 do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnaných osôb vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 55 až 59, 60 a viac a 50 až
54 rokov. Pri ženskom rode dominovali najmä zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 50 až
54 a 45 až 49 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej
skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 19,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných
v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 23 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov.
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Obrázok č. 3

Zamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 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 poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov tvorí 2,13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel
mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 69 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Nitrianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
8,2 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Nitrianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore
v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 2,5 tis. Najnižší počet mužov sa
taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor
najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 3,79 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,5 %.
Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 75 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel
žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji, a to 36 %.
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V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori poľnohospodárskych
a lesníckych pojazdných zariadení; Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny);
Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení; Technici
v poľnohospodárstve a potravinárstve; Pomocní pracovníci v živočíšnej výrobe; Riadiaci pracovníci
(manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve; Pomocní pracovníci inde neuvedení; Chovatelia hydiny;
Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva, ako aj Administratívni pracovníci v účtovníctve. Počet
zamestnancov v tomto sektore sa pri desiatich najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08
pohybuje od približne 0,8 tis. do 6,1 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Graf č. 6

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018
dosahuje hodnotu 937 EUR, čo predstavuje 81 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
848 EUR, čo je 92 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore
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poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu
zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 1665 EUR.
Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je
Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 818 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej
mzdy v sektore je jej maximum, a to 1605 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho
dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej
mesačnej hrubej mzdy je 777 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší
podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde na úrovni 96 % je
u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň. Inverzne, u zamestnancov
s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 1. stupeň je tento podiel v rámci sektora
najnižší, a to 78 %.

3.2.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 05 Ťažba uhlia a lignitu, ďalej divíziu 06 Ťažba ropy a zemného
plynu, divíziu 07 Dobývanie kovových rúd, ako aj divízie 08 Iná ťažba a dobývanie a 09 Pomocné činnosti
pri ťažbe.

Graf č. 7

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora ťažba
a úprava surovín, geológia za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore ťažba a úprava surovín, geológia patril v roku 2018 do
vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 55 až 59 a 45 až 49
rokov. Pri ženskom rode dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 45 až 49 a 50 až 54
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 19,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 20,8 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe
porovnania početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje evidentným starnutím
ľudských zdrojov.
Obrázok č. 4

Zamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 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 ťažba a úprava surovín, geológia tvorí 0,37 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom
hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel
mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 84 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
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3,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Nitrianskom
kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,1 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza
v Nitrianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na
celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 1,59 % z celkového počtu zamestnancov
v danom kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Nitrianskom kraji, a to len 0,04 %.
Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 89 %, je v Banskobystrickom kraji
a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Nitrianskom kraji, a to 30 %.
V sektore ťažba a úprava surovín, geológia patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Baníci a lámači; Vodiči nákladných automobilov
a kamiónov; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Operátori zariadení na spracovanie nerastov;
Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení; Chemickí
špecialisti; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva a Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom,
zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume. Počet zamestnancov v tomto sektore sa pri
desiatich najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,2 tis. do 1,4 tis.
zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

104

Graf č. 8

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora ťažba a úprava surovín,
geológia z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň a Vyššie odborné nie je možné publikovať pre ich dôverný
charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2018 dosahuje
hodnotu 1 197 EUR, čo predstavuje 103 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
1 093 EUR, čo je 118 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR.
V sektore ťažba a úprava surovín, geológia dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu
zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň, a to 1 872 EUR.
Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Úplné
stredné všeobecné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 1 055 EUR. Z hľadiska mediánovej
mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 541 EUR, evidované pri rovnakom stupni
najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň
mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 878 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej
mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to
na úrovni 97 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení s maturitou. Inverzne,
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u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň je tento podiel
v rámci sektora najnižší, a to 82 %.

3.2.3 Sektor potravinárstvo
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 10 Výroba potravín a divíziu 11 Výroba nápojov.

Graf č. 9

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
potravinárstvo za roky 2009 a 2018
60 +

55 - 59

5-ročné vekové skupiny

50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
20%

15%

10%
ženy 2009

5%

0%

muži 2009

ženy 2018

5%

10%

15%

20%

muži 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore potravinárstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny
40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009
celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov
a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského
pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 35 až 39 a 45 až 49 rokov. Pri ženskom pohlaví
dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto
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roku dosiahol 14,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018
s podielom 16,0 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania
štruktúry zamestnanosti podľa vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím
zamestnaných osôb, a to u oboch pohlaví.
Obrázok č. 5

Zamestnanosť v sektore potravinárstvo 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 potravinárstvo tvorí 2,17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí
medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb
zamestnaných v sektore približne 50 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní
s ostatnými sektormi sa vyznačuje mimoriadne vyrovnaným podielom mužov a žien. Najvyšší počet
zamestnaných osôb v tomto sektore je v Nitrianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
8,7 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Nitrianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Žilinskom
kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 3,8 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza
v Žilinskom kraji, avšak najnižší počet žien je v Košickom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor
najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 4 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,89 %.
Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
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celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 53 %, je v Nitrianskom kraji a najvyšší
podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trenčianskom kraji, a to 57 %.
V sektore potravinárstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné
podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov;
Pomocní pracovníci vo výrobe; Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov; Spracovatelia mäsa
a rýb a podobní výrobcovia; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Predavači; Obchodní
zástupcovia; Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení; Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie
a etiketovanie a Pracovníci v sklade. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších
podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,6 tis. do 4,4 tis. zamestnancov (v každej
podskupine jednotlivo).

Graf č. 10

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora potravinárstvo z hľadiska
stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore potravinárstvo za rok 2018 dosahuje hodnotu 975 EUR, čo
predstavuje 84 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR.
108

Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 814 EUR, čo je 88 % z mediánu
mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore potravinárstvo dosahujú
najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania
Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 528 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 815 EUR.
Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 608 EUR, evidované pri
rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ako je tomu pri priemernej mesačnej hrubej
mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 727 EUR, a to taktiež v rovnakom stupni
vzdelania, ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej
mesačnej hrubej mzde na úrovni 92 % je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení.
Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vyššie odborné je tento podiel
v rámci sektora najnižší, a to 62 %.

3.2.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 13 Výroba textilu, ďalej divíziu 14 Výroba odevov, ako aj divíziu
15 Výroba kože a kožených výrobkov.

Graf č. 11

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora textil,
odevy, obuv a spracovanie kože za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože patril v roku 2018
do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 35 až 39 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 25 až 29 a 35 až 39
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 50 až 54
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,1 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 19,2 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Z hľadiska zmeny
vekovej štruktúry zamestnanosti v sektore je medzi rokmi 2009 a 2018 evidovaný výrazný pokles počtu
mužov aj žien vo vyšších vekových skupinách, čím sa vývoj v sektore značne odlišuje od vývoja v celom
národnom hospodárstve charakteristickom evidentným starnutím ľudských zdrojov.
Obrázok č. 6

Zamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 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 textil, odevy, obuv a spracovanie kože tvorí 1,61 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel
mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 27 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet
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zamestnancov v tomto sektore je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
7,9 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore
v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,4 tis. Najnižší počet mužov sa
taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor
najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 3,74 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najmenší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len
0,08 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov
na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 38 %, je v Košickom kraji a najvyšší
podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to až 85 %.
V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Šičky, vyšívačky a podobní pracovníci;
Obuvníci a podobní pracovníci; Pomocní pracovníci vo výrobe; Pánski a dámski krajčíri, kožušníci
a klobučníci; Operátori šijacích strojov; Operátori strojov na výrobu obuvi; Operátori strojov na výrobu
výrobkov z textilu, kože a kožušiny inde neuvedení; Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe;
Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov a Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem
potravín a nápojov). Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,6 tis. do 4,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
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Graf č. 12

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora textil, odevy, obuv
a spracovanie kože z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože za rok 2018 dosahuje
hodnotu 799 EUR, čo predstavuje 69 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 673 EUR,
čo je 73 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože
dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom
vzdelania Vyššie odborné, a to 1 809 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 709 EUR.
Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je najvyššia úroveň pri najvyššom dosiahnutom
vzdelaní Vysokoškolské - 2. stupeň, a to 1 211 EUR. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej
mzdy je 617 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel
mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 90 %, je
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u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším
ukončeným stupňom vzdelania Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 40 %.

3.2.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 02 Lesníctvo a ťažba dreva, ďalej divíziu 16 Spracovanie dreva
a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu,
ako aj divíziu 31 Výroba nábytku.

Graf č. 13

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patril
v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 35 až
39 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo
vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov.
Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 35 až 39, 40 až 44 a 45 až
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49 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 40 až 44 a 50
až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až
39 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore.
U žien bola v roku 2018 s podielom 16,5 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na
základe porovnania štruktúry zamestnanosti podľa vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018
vyznačuje značným starnutím ľudských zdrojov, čo je výrazné najmä u žien vo veku 55 a viac rokov.

Obrázok č. 7

Zamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 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 lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel tvorí 1,74 %-ný podiel na celkovej
zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa obdobne ako poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb
zamestnaných v sektore približne 71 % a na základe toho možno skonštatovať, že v komparácii
s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnaných osôb v tomto
sektore je v Banskobystrickom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 7,5 tis. osôb. Najvyšší
počet mužov sa nachádza v Banskobystrickom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na
charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Bratislavskom kraji, kde ich bolo
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v roku 2018 evidovaných približne 1,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Bratislavskom
kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej
zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 3,94 % z celkového počtu zamestnancov v kraji.
Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,31 %. Regionálna distribúcia
zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb
zamestnaných v sektore, a to na úrovni 81 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom
počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 39 %.
V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení na spracovanie
dreva; Pomocní pracovníci vo výrobe; Technici v lesníctve a akvakultúre; Stolári - výrobcovia výrobkov
z dreva; Montážni pracovníci inde neuvedení; Pracovníci v lesníctve; Vodiči nákladných automobilov
a kamiónov; Spracovatelia dreva; Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov a Čalúnnici
a podobní pracovníci. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,5 tis. do 3,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
Graf č. 14

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel za rok 2018
dosahuje hodnotu 932 EUR, čo predstavuje 80 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
806 EUR, čo je 87 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu
zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 1 689 EUR.
Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je
Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 683 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej
mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 274 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho
dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej
mesačnej hrubej mzdy je 654 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší
podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 97 %,
je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné odborné. Inverzne, u zamestnancov
s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora
najnižší, a to 75 %.
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3.2.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 17 Výroba papiera a papierových výrobkov a divíziu 18 Tlač
a reprodukcia záznamových médií.

Graf č. 15

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora celulózopapierenský a polygrafický priemysel za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel patril
v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov, nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov
a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov
vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34
rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 50 až 54
a 45 až 49 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 45 až 49
a 40 až 44 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny
40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 16,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore.
U žien bola v roku 2018 s podielom 17,2 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na
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základe porovnania početnosti starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje
evidentným starnutím ľudských zdrojov.
Obrázok č. 8

Zamestnanosť v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 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 celulózo - papierenský a polygrafický priemysel tvorí 0,65 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov. Z celoštátneho
aspektu predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 61 % a na
základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou
maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Žilinskom kraji, kde ich počet v roku
2018 dosiahol približne 3,1 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Žilinskom kraji, a to sa týka
aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto
sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,9 tis. Najnižší počet
mužov sa však nachádza v Trnavskom kraji a najnižší počet žien je opäť v Trenčianskom kraji.
Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Žilinskom kraji, a to na
úrovni 1,36 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má
sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,28 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je
diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni
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70 %, je v Žilinskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je
v Trnavskom kraji, a to 54 %.
V sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori strojov na výrobu výrobkov
z papiera; Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby; Operátori zariadení na výrobu celulózy
a papiera; Pomocní pracovníci vo výrobe; Tlačiari; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Ruční baliči
a plniči; Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle; Pracovníci pri príprave tlače a Majstri (supervízori)
v priemyselnej výrobe. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,2 tis. do 1,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
Graf č. 16

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

119

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel za rok 2018
dosahuje hodnotu 1 180 EUR, čo predstavuje 101 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
971 EUR, čo je 105 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore
celulózo - papierenský a polygrafický priemysel dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu
zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň, a to 1 862 EUR.
Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je
Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 899 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej
mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 470 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho
dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej
mesačnej hrubej mzdy je 770 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel
mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je
u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Stredné (bez maturity). Inverzne, u zamestnancov
s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň je tento podiel v rámci sektora
najnižší, a to 79 %.

3.2.7 Sektor chémia a farmácia
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, ďalej
divíziu 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, ako aj divíziu 21 Výroba základných
farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov.
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Graf č. 17

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora chémia
a farmácia za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore chémia a farmácia patril v roku 2018 do vekovej skupiny
40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov a 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009
celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov
a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov mužského
pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 30 až 34 a 35 až 39 rokov. Pri ženskom pohlaví
dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 40 až 44 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto
roku dosiahol 14,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018
s podielom 16,5 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe porovnania
početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje výraznejším starnutím u žien ako
u mužov.
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Obrázok č. 9

Zamestnanosť v sektore chémia a farmácia 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 chémia a farmácia tvorí 2,77 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa
radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb
zamestnaných v sektore približne 61 %, na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní
s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto
sektore je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 15,8 tis. osôb. Najvyšší
počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na
charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich
bolo v roku 2018 evidovaných približne 1,7 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza
v Banskobystrickom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší
podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,49 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Banskobystrickom kraji, a to len
0,86 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov
na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 71 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší
podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 50 %.
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V sektore chémia a farmácia patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné
podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori strojov na výrobu výrobkov z plastov; Operátori strojov
na výrobu výrobkov z gumy; Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy
a plastov); Montážni pracovníci inde neuvedení; Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín
a nápojov); Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci;
Chemickí špecialisti; Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe a Chemickí technici. Počet
zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od
približne 0,8 tis. do 6,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 18

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora chémia a farmácia
z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore chémia a farmácia za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 278 EUR,
čo predstavuje 110 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve
SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 010 EUR, čo je 109 % z mediánu
mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore chémia a farmácia dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú
mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to
3 029 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň
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vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 918 EUR. Z hľadiska mediánovej
mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 029 EUR evidované pri rovnakom stupni
najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň
mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 798 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej
mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to
na úrovni 94 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyššie odborné. Inverzne,
u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň je tento podiel
v rámci sektora najnižší, a to 67 %.

3.2.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 24 Výroba a spracovanie kovov.

Graf č. 19

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patril v roku 2018 do
vekovej skupiny 45 až 49 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 40 až 44 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 45 až 49, 40 až 44 a 50 až 54
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 50 až 54 a 40 až 44
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 45 až 49
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,8 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 18,9 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe
porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje výraznejším starnutím
u mužov ako u žien.
Obrázok č. 10 Zamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo tvorí 1,28 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje
podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore približne 81 % a na základe toho
možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou maskulinitou.
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Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Košickom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol
približne 11,6 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Košickom kraji, najvyšší počet žien sa
nachádza v Banskobystrickom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet
zamestnancov v tomto sektore v Bratislavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne
0,1 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Bratislavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy.
Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Košickom kraji, a to na
úrovni 5,23 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor
v Bratislavskom kraji, a to len 0,03 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je
diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni
88 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je
v Prešovskom kraji, a to 34 %.
V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori zariadení v hutníckom
a zlievarenskom priemysle; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Nastavovači a obsluha
kovoobrábacích strojov; Stavební a prevádzkoví elektrikári; Zlievači a jadrári; Kvalitári a kontrolóri
výrobkov (okrem potravín a nápojov); Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie
a povrchovú úpravu kovov; Manipulační pracovníci, nosiči; Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných
zariadení a Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom
prieskume. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK
ISCO-08 pohybuje od približne 0,4 tis. do 6,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
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Graf č. 20

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018 dosahuje
hodnotu 1 544 EUR, čo predstavuje 133 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
1 363 EUR, čo je 147 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým
stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 743 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú
zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá
mzda je 1 204 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to
2 127 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej
mesačnej hrubej mzde. Najnižšia mediánová mesačná hrubá mzda je evidovaná pri najvyššom
dosiahnutom stupni vzdelania Vyššie odborné, a to 916 EUR. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy
na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 100 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom
vzdelania Úplné stredné odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom
vzdelania Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 70 %.
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3.2.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Graf č. 21

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora sklo,
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov nasledovanej vekovými skupinami 45 až 49 rokov
a 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov
vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 45 až
49 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 45 až
49 a 40 až 44 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 50 až 54, 40 až
44 a 45 až 49 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej
skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 13,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných
v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 15,5 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov.
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Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje
výraznejším starnutím u žien ako u mužov.
Obrázok č. 11 Zamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
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 sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály tvorí 0,8 %-ný podiel na celkovej
zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska
predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 % a na základe
toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou.
Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018
dosiahol približne 3,5 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa však nachádza v Banskobystrickom kraji,
najvyšší počet žien sa nachádza v Bratislavskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu,
je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Prešovskom kraji, kde ich bolo v roku 2018
evidovaných približne 0,7 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Prešovskom kraji, čo platí
rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti
v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 1,69 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší
podiel na zamestnanosti má sektor v Prešovskom kraji, a to len 0,32 %. Regionálna distribúcia
zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb
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zamestnaných v sektore, a to na úrovni 86 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom
počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji, a to 33 %.
V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály patria z hľadiska počtu
zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Operátori
zariadení na výrobu skla a keramiky; Operátori strojov na konečnú úpravu minerálov, výrobu
stavebných a žiaruvzdorných materiálov; Pomocní pracovníci vo výrobe; Montážni pracovníci inde
neuvedení; Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla; Zámočníci, nástrojári a podobní
pracovníci; Operátori zariadení na spracovanie nerastov; Betonári, špecialisti na kladenie betónových
povrchov a podobní pracovníci; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov a Operátori zariadení na
balenie, fľaškovanie a etiketovanie. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších
podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,3 tis. do 1,2 tis. zamestnancov (v každej
podskupine jednotlivo).
Graf č. 22

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály za
rok 2018 dosahuje hodnotu 1 272 EUR, čo predstavuje 109 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej
mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto
sektore je 1 057 EUR, čo je 114 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve
SR. V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály dosahujú najvyššiu priemernú
mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské 3. stupeň, a to 4 192 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený
stupeň vzdelania je Vyššie odborné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 868 EUR. Z hľadiska
mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2232 EUR, evidované pri rovnakom
stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň
mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 588 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej
mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to
na úrovni 94 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov
s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora
najnižší, a to 53 %.

3.2.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení,
ďalej divíziu 28 Výroba strojov a zariadení i. n., ďalej divíziu 29 Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov, ako aj divízie 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 32 Iná výroba a 33 Oprava
a inštalácia strojov a prístrojov.
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Graf č. 23

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
automobilový priemysel a strojárstvo za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore automobilový priemysel a strojárstvo patril v roku 2018
do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 45 až 49 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 30 až 34, 25 až 29 a 40 až 44
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 35 až 39
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 16,4 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe
porovnania vývoja zamestnanosti osôb vo veku 50 a viac rokov vyznačuje výraznejším starnutím u žien
ako u mužov.
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Obrázok č. 12 Zamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 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 automobilový priemysel a strojárstvo tvorí 11,19 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje
podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 71 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
37,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov zamestnaných v sektore sa nachádza taktiež v Bratislavskom kraji,
avšak najvyšší počet žien sa nachádza v Trenčianskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter
regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku
2018 evidovaných približne 16,8 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji,
ale najnižší počet žien je v Prešovskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na
celkovej zamestnanosti v Trnavskom kraji, a to na úrovni 17,79 % z celkového počtu zamestnancov
v tomto kraji. Napriek vysokej absolútnej početnosti zamestnancov automobilového priemyslu
a strojárstva v Bratislavskom kraji má sektor v tomto kraji najnižší relatívny podiel na regionálnej
zamestnanosti, a to len 7,57 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je relatívne
diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni
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77 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je
v Trenčianskom kraji, a to 33 %.
V sektore automobilový priemysel a strojárstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Montážni pracovníci (operátori)
v strojárskej výrobe; Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov; Zámočníci, nástrojári a podobní
pracovníci; Zvárači a rezači kovov; Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení;
Strojárski technici; Montážni pracovníci inde neuvedení; Strojárski špecialisti; Pracovníci v sklade, ako
aj Mechanici a opravári motorových vozidiel. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších
podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 4,7 tis. do 32,2 tis. zamestnancov (v každej
podskupine jednotlivo).
Graf č. 24

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora automobilový priemysel
a strojárstvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore automobilový priemysel a strojárstvo za rok 2018 dosahuje
hodnotu 1 346 EUR, čo predstavuje 116 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
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národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
1 117 EUR, čo je 121 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore automobilový priemysel
a strojárstvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším
dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 348 EUR. Na druhej strane najmenej
zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná
mesačná hrubá mzda je 1 010 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej
maximum, a to 1 721 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri
priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 923 EUR,
a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej
hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 91 %, je u zamestnancov s najvyšším
stupňom vzdelania Základné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania
Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 73 %.

3.2.11 Sektor elektrotechnika
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
a divíziu 27 Výroba elektrických zariadení.
Graf č. 25

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
elektrotechnika za roky 2009 a 2018
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore elektrotechnika patril v roku 2018 do vekovej skupiny
40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009
celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 55 až 59 rokov
a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 20 až 24 rokov. Podiel zamestnancov mužského
pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 35 až 39, 30 až 34 a 40 až 44 rokov. Pri ženskom pohlaví
dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39 rokov, pričom v tomto
roku dosiahol 15,3 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018
s podielom 16,4 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania
početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím ľudských zdrojov,
s osobitným prejavom v náraste podielu žien vo veku 55 a viac rokov.
Obrázok č. 13 Zamestnanosť v sektore elektrotechnika 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 elektrotechnika tvorí 3,02 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa už
radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte
osôb zamestnaných v sektore približne 52 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní
s ostatnými sektormi sa vyznačuje iba mierne zvýšenou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov
v rámci sektora je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 16,8 tis. osôb.
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Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom
na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde
ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 2,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza
v Banskobystrickom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší
podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,95 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,84 %.
Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 65 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel
žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 53 %.
V sektore elektrotechnika patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné
podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení;
Elektromechanici a autoelektrikári; Montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe;
Elektroinžinieri a špecialisti energetici; Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov);
Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných
a komunikačných technológií); Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov; Pracovníci v sklade;
Elektrotechnici a energetici a Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe. Počet zamestnancov v tomto
sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,9 tis. do
12,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
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Graf č. 26

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora elektrotechnika z hľadiska
stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore elektrotechnika za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 164 EUR,
čo predstavuje 100 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve
SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 965 EUR, čo je 104 % z mediánu
mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore elektrotechnika dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú
mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to
2 165 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň
vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 809 EUR. Z hľadiska mediánovej
mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1929 EUR, evidované pri rovnakom stupni
najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň
mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 729 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej
mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to
na úrovni 91 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné. Inverzne,
u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň je tento podiel
v rámci sektora najnižší, a to 80 %.
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3.2.12 Sektor energetika, plyn, elektrina
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Graf č. 27

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
energetika, plyn, elektrina za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore energetika, plyn, elektrina patril v roku 2018 do vekovej
skupiny 50 až 54 rokov nasledovanej vekovými skupinami 55 až 59 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku
2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac
rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov
mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 55 až 59 a 45 až 49 rokov. Pri ženskom
pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 50 až 54, 55 až 59 a 45 až 49 rokov. Najvyšší
podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom
v tomto roku dosiahol 18,7 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku
2018 s podielom 17,6 % najpočetnejšia veková skupina 50 až 54 rokov. Sektor sa na základe porovnania
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početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje celkovým starnutím ľudských zdrojov
a osobitne výrazným zvýšením podielu žien vo veku 55 a viac rokov.
Obrázok č. 14 Zamestnanosť v sektore energetika, plyn, elektrina 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 energetika, plyn a elektrina tvorí 0,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve
SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom
počte osôb zamestnaných v sektore približne 75 % a na základe toho možno skonštatovať, že
v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnaných
osôb v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 3,4 tis. osôb.
Najvyšší počet mužov sa však nachádza v Nitrianskom kraji, najvyšší počet žien sa nachádza opäť
v Bratislavskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov
v tomto sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 1,4 tis. Najnižší
počet mužov sa taktiež nachádza v Trenčianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho
hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 1,38 %
z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom
kraji, a to len 0,64 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší
podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 82 %, je v Trenčianskom
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kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji,
a to 37 %.
V sektore energetika, plyn a elektrina patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Elektrotechnici a energetici; Elektromontéri a opravári
elektrických vedení; Elektroinžinieri a špecialisti energetici; Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii
elektrickej energie; Operátori parných strojov a kotlov; Inštalatéri a potrubári; Odborní pracovníci
v oblasti účtovníctva; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Pracovníci kontaktných informačných
centier a Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení.
Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08
pohybuje od približne 0,4 tis. do 1,9 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 28

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora energetika, plyn, elektrina
z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Vysokoškolské - 3. stupeň
Vysokoškolské - 2. stupeň

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Vysokoškolské - 1. stupeň
Vyššie odborné
Úplné stredné odborné
Úplné stredné všeobecné
Vyučení s maturitou
Stredné (bez maturity)
Vyučení
Základné
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

EUR

Medián mesačnej hrubej mzdy

Priemerná mesačná hrubá mzda

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore energetika, plyn, elektrina za rok 2018 dosahuje hodnotu
1 726 EUR, čo predstavuje 148 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom
hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 455 EUR, čo je
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157 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore energetika, plyn a elektrina dosahujú najvyššiu
priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania
Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 781 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 909 EUR.
Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 304 EUR, evidované pri
rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde.
Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 862 EUR, a to taktiež v rovnakom stupni
vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej
mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení.
Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň je
tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 82 %.

3.2.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 36 Zber, úprava a dodávka vody, ďalej divíziu 37 Čistenie
a odvod odpadových vôd, ako aj divíziu 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov.
Graf č. 29

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora voda,
odpad a životné prostredie za roky 2009 a 2018
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142

10%

15%

20%

25%

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore voda, odpad a životné prostredie patril v roku 2018 do
vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 55 až 59, 50 až 54 a 45 až 49
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 45 až 49 a 50 až 54
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 18,2 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 18,7 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe
porovnania početnosti jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje evidentným
starnutím žien aj mužov, čo v spojení s vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb vyvoláva
značné požiadavky na zabezpečenie adekvátnej obnovy kvalifikovaných ľudských zdrojov.
Obrázok č. 15 Zamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie 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 voda, odpad a životné prostredie tvorí 1,54 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom
hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov
na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 % a na základe toho možno skonštatovať,
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že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou maskulinitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa však nachádza v Banskobystrickom kraji, najvyšší počet žien sa
nachádza opäť v Bratislavskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet
zamestnancov v tomto sektore v Prešovskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne
3,5 tis. Najnižší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji a najnižší počet žien je v Prešovskom
kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom
kraji, a to na úrovni 2,09 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti
má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,82 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia
je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na
úrovni 80 %, je v Žilinskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore
je v Bratislavskom kraji, a to 37 %.
V sektore voda, odpad a životné prostredie patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Triediči
a likvidátori odpadov; Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení; Dispečeri a technici
v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve; Zberači odpadu a druhotných surovín; Inštalatéri
a potrubári; Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb; Zametači a podobní
pomocníci; Pomocní pracovníci inde neuvedení a Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Počet
zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od
približne 0,5 tis. do 2,7 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
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Graf č. 30

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora voda, odpad a životné
prostredie z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 dosahuje
hodnotu 1 006 EUR, čo predstavuje 87 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 876 EUR,
čo je 95 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore voda, odpad a životné prostredie dosahujú
najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania
Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 365 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 745 EUR.
Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 570 EUR, evidované pri
rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde.
Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 651 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako
pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej
hrubej mzde, a to na úrovni 106 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyššie odborné.
Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň je
tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 66 %.
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3.2.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 41 Výstavba budov, ďalej divíziu 42 Inžinierske stavby, ako aj
divíziu 43 Špecializované stavebné práce a divízie 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy a 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

Graf č. 31

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
stavebníctvo, geodézia a kartografia za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia patril v roku 2018
do vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 60 a viac rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 55 až 59, 50 až 54 a 60 a viac
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 50 až 54 a 40 až 44
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,6 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
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bola v roku 2018 s podielom 16,6 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe
porovnania zamestnanosti v rámci jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje
výraznejším starnutím u osôb ženského pohlavia.
Obrázok č. 16 Zamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 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 stavebníctvo, geodézia a kartografia tvorí 6,36 %-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 76 % a na základe
toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou.
Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018
dosiahol približne 29,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka
aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto
sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 10 tis. Najnižší počet
mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji, ale najnižší počet žien je v Trenčianskom kraji.
Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej regionálnej zamestnanosti v Prešovskom
kraji, a to na úrovni 8,74 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najmenší podiel na zamestnanosti
má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 4,92 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia
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je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na
úrovni 81 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných
v danom sektore je v Bratislavskom kraji, a to 30 %.
V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Stavební špecialisti; Upratovačky;
Stavební technici; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Murári a podobní pracovníci; Pomocní
pracovníci na stavbách budov; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Kvalifikovaní stavební
pracovníci a remeselníci inde neuvedení; Riadiaci pracovníci (manažéri) v stavebníctve a Tesári
a stavební stolári. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní
SK ISCO-08 pohybuje od približne 2 tis. do 5,6 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 32

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora stavebníctvo, geodézia
a kartografia z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia za rok 2018 dosahuje
hodnotu 1 108 EUR, čo predstavuje 95 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 909 EUR,
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čo je 98 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia
dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom
vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 1 822 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci,
ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je
746 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je najvyššia mzda pri najvyššom
dosiahnutom vzdelaní Vyššie odborné, a to 1 494 EUR. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej
mzdy je 642 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel
mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 101 %, je
u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyššie odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším
ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to
69 %.

3.2.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel
a motocyklov, ďalej divíziu 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov, ako aj divíziu
47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov a divízie 55 Ubytovanie, 56 Činnosti
reštaurácií a pohostinstiev, 73 Reklama a prieskum trhu, 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, 92 Činnosti herní a stávkových kancelárií.
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Graf č. 33

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora obchod,
marketing, gastronómia a cestovný ruch za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch patril
v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 25 až
29 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo
vekovej skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov.
Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 35 až 39, 40 až 44 a 30 až
34 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 25 až 29 a 35 až
39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 35 až 39
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 14,8 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe
porovnania početnosti zamestnaných osôb v rámci jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009
a 2018 vyznačuje približne vyrovnaným starnutím u oboch pohlaví.
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Obrázok č. 17 Zamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 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 obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch tvorí 18,96 %-ný podiel na celkovej
zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi najväčšie sektory z aspektu početnosti
zamestnancov. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb
zamestnaných v sektore približne 44 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní
s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore
je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 131,3 tis. osôb. Najvyšší počet
mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter
regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018
evidovaných približne 28 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, čo platí
rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej krajskej
zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 26,57 % z celkového počtu zamestnancov v tomto
kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 15,11 %. Regionálna
distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte
osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 45 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 59 %.
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V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch patria z hľadiska počtu zamestnancov
v rámci celej SR medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Predavači;
Pokladníci a predavači lístkov; Pracovníci v sklade; Obchodní zástupcovia; Vedúci predajne / oddelenia;
Čašníci a someliéri; Všeobecní administratívni pracovníci; Kuchári (okrem šéfkuchárov); Bookmakeri,
krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach. Počet zamestnancov v tomto sektore sa
v rámci najpočetnejších podskupín zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 4,5 tis. do 49,5 tis.
zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 34

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch za rok
2018 dosahuje hodnotu 1 078 EUR, čo predstavuje 93 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej
mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto
sektore je 818 EUR, čo je 88 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci
s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 175 EUR. Na druhej
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strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich
priemerná mesačná hrubá mzda je 781 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore
je jej maximum, a to 1 734 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania
ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je
689 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej
mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 91 %, je u zamestnancov
s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom
vzdelania Vysokoškolské - 1. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 73 %.

3.2.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, ďalej divíziu
50 Vodná doprava, divíziu 51 Letecká doprava, ako aj divízie 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
a 53 Poštové služby a služby kuriérov.

Graf č. 35

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora doprava,
logistika, poštové služby za roky 2009 a 2018
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore doprava, logistika, poštové služby patril v roku 2018 do
vekovej skupiny 45 až 49 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 40 až 44 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 45 až 49, 50 až 54 a 40 až 44
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 45 až 49, 50 až 54 a 40 až 44
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 45 až 49
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 15,6 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov.
Obrázok č. 18 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 % a na základe
toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou.
Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018
dosiahol približne 37,9 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka
aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto
154

sektore v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 8,7 tis. Najnižší počet
mužov sa taktiež nachádza v Trenčianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. 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 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší
podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 77 %, je v Nitrianskom
kraji. Najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to
30 %.
V sektore doprava, logistika, poštové služby patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Vodiči nákladných automobilov
a kamiónov; Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek; Technici vo fyzikálnych, technických vedách
a doprave inde neuvedení; Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb;
Posunovači, signalisti, výhybkári; Pracovníci v sklade; Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike
a poštových službách; Rušňovodiči; Administratívni pracovníci v doprave a Pracovníci pri priehradkách
a podobní pracovníci. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 2,8 tis. do 29,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
Graf č. 36

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora doprava, logistika, poštové
služby z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 dosahuje
hodnotu 1 070 EUR, čo predstavuje 92 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom
národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 911 EUR,
čo je 98 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore doprava, logistika, poštové služby dosahujú
najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania
Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 917 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Stredné (bez maturity) a ich priemerná mesačná hrubá mzda je
878 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 808 EUR
evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej
hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 815 EUR, a to taktiež v rovnakom
stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na
priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom
vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania
Vysokoškolské - 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 62 %.

3.2.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 61 Telekomunikácie, ďalej divíziu 62 Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, ako aj divíziu 63 Informačné služby.
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Graf č. 37

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
informačné technológie a telekomunikácie za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor informačné technológie a telekomunikácie sa na základe porovnania početností osôb
zamestnaných v rámci jednotlivých vekových skupín značne odlišuje od celorepublikového priemeru,
a to najmä relatívne mladými ľudskými zdrojmi u oboch pohlaví. Medzi rokmi 2009 a 2018 je však
evidentný proces starnutia aj v tomto sektore. Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore
informačné technológie a telekomunikácie patril v roku 2018 do vekovej skupiny 30 až 34 rokov
nasledovanej vekovými skupinami 35 až 39 rokov a 25 až 29 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku
2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie
ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol
najvyšší vo vekových skupinách 30 až 34, 35 až 39 a 25 až 29 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali
zamestnankyne z vekových skupín 25 až 29, 30 až 34 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov
mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34 rokov, pričom v tomto roku dosiahol
21,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 20,2 %
najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov.
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Obrázok č. 19 Zamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie 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 informačné technológie a telekomunikácie tvorí 2,41 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte
osôb zamestnaných v sektore približne 70 % a na základe toho možno skonštatovať, že v komparácii
s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto
sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 26,5 tis. osôb. Najvyšší
počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane je najnižší počet
zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne
0,4 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy.
Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to
na úrovni 5,36 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má
sektor v Trnavskom kraji, a to len 0,2 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je
diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni
79 %, je v Trenčianskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je
v Nitrianskom kraji, a to 50 %.
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V sektore informačné technológie a telekomunikácie patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Systémoví analytici; Aplikační
programátori; Vývojári softvéru; Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu; Správcovia systémov;
Špecialisti v oblasti počítačových sietí; Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce; Riadiaci
pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií; Vývojári a analytici
softvéru a aplikácií inde neuvedení a Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva
a poisťovníctva. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní
SK ISCO-08 pohybuje od približne 1,3 tis. do 3,8 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 38

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora informačné technológie
a telekomunikácie z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018
dosahuje hodnotu 2 162 EUR, čo predstavuje 186 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
1 683 EUR, čo je 182 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore informačné technológie
a telekomunikácie dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším
dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 2. stupeň, a to 2 459 EUR. Na druhej strane najmenej
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zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná
mesačná hrubá mzda je 1 181 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej
maximum, a to 1 975 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri
priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 962 EUR,
a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej
hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším
stupňom vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania
Úplné stredné odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 77 %.

3.2.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia, ďalej divíziu 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného
sociálneho poistenia, divíziu 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, ako aj divízie
68 Činnosti v oblasti nehnuteľností a 77 Prenájom a lízing.

Graf č. 39

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za roky 2009 a 2018
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patril v roku
2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov nasledovanej vekovými skupinami 30 až 34 rokov a 45 až 49
rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 40 až 44, 30 až 34 a 45 až 49
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 25 až 29 a 35 až 39
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 14 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 15,7 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov.

Obrázok č. 20 Zamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 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 bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo tvorí 3,48 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel
mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 41 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
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36,8 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom
kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 3,5 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza
v Trnavskom kraji, ale najnižší počet žien je v Trenčianskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor
najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 7,44 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na krajskej zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to
len 1,87 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel
mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 51 %, je v Trenčianskom kraji
a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 64 %.
V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Pracovníci pri priehradkách a podobní
pracovníci; Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných
služieb; Finanční a investiční poradcovia a agenti; Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia;
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve; Odborní pracovníci v oblasti
účtovníctva; Správcovia objektov; Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových
produktov; Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva a Špecialisti
v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších
podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 1,5 tis. do 5,6 tis. zamestnancov (v každej
podskupine jednotlivo).
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Graf č. 40

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo za rok 2018
dosahuje hodnotu 1 570 EUR, čo predstavuje 135 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
1 149 EUR, čo je 124 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším
dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 944 EUR. Na druhej strane najmenej
zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná
mesačná hrubá mzda je 669 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej
maximum, a to 2 313 EUR evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri
priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 590 EUR,
a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy
na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom
vzdelania Vyučení. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez
maturity) je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 58 %.
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3.2.19 Sektor kultúra a vydavateľstvo
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 58 Nakladateľské činnosti, ďalej divíziu 59 Výroba filmov,
videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, divíziu
60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj divízie 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
a 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.

Graf č. 41

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora kultúra
a vydavateľstvo za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore kultúra a vydavateľstvo patril v roku 2018 do vekovej
skupiny 60 a viac rokov nasledovanej vekovými skupinami 40 až 44 rokov a 55 až 59 rokov. Oproti roku
2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac
rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 45 až 49 rokov. Podiel zamestnancov
mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 40 až 44 a 35 až 39 rokov. Pri ženskom
pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 60 a viac, 55 až 59 a 50 až 54 rokov. Najvyšší
podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom
práve v tomto roku dosiahol 15,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola
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v roku 2018 s podielom 17,9 % najpočetnejšia veková skupina 60 a viac rokov. Sektor sa na základe
porovnania početností v rámci vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje veľmi výrazným
zvýšením zastúpenia žien vo veku 60 a viac rokov.
Obrázok č. 21 Zamestnanosť v sektore kultúra a vydavateľstvo 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 kultúra a vydavateľstvo tvorí 1,12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR,
čím sa radí medzi menšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov. Z celoštátneho hľadiska predstavuje
podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 40 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
10,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore situovaný
v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,9 tis. Najnižší počet mužov sa
taktiež nachádza v Trenčianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor
najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,11 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 0,44 %.
Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
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celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 44 %, je v Košickom kraji a najvyšší podiel
žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trenčianskom kraji, a to 80 %.
V sektore kultúra a vydavateľstvo patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Knihovníci; Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti
v žurnalistike; Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení; Odborní pracovníci v oblasti
umenia a kultúry inde neuvedení; Hudobníci, speváci a skladatelia; Archivári, kurátori a pamiatkari;
Upratovačky; Obchodní zástupcovia; Pomocní pracovníci inde neuvedení a Špecialisti v knihovníctve
a v podobných odboroch. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,4 tis. do 1,5 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
Graf č. 42

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo
z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 dosahuje hodnotu
1 110 EUR, čo predstavuje 95 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom
hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 913 EUR, čo je 99 %
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z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore kultúra a vydavateľstvo dosahujú najvyššiu priemernú
mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské 2. stupeň, a to 1 312 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený
stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 680 EUR. Z hľadiska mediánovej
mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 056 EUR, evidované pri rovnakom stupni
najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň
mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 648 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej
mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni
95 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Základné. Inverzne, u zamestnancov
s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné je tento podiel v rámci sektora
najnižší, a to 79 %.

3.2.20 Sektor veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 72 Vedecký výskum a vývoj, ďalej divíziu 74 Ostatné odborné,
vedecké a technické činnosti, divíziu 85 Vzdelávanie, ako aj divíziu 93 Športové, zábavné a rekreačné
činnosti.

Graf č. 43

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora veda,
výskum, vzdelávanie, výchova, šport za roky 2009 a 2018
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport patril v roku
2018 do vekovej skupiny 60 a viac rokov nasledovanej vekovými skupinami 55 až 59 rokov a 40 až 44
rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 55 až 59 a 40 až 44
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 60 a viac a 40 až 44
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 21,2 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 15,6 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov.
Obrázok č. 22 Zamestnanosť v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport 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 veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport tvorí 10,06 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje
podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 25 % a na základe toho možno
skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou feminitou. Najvyšší
počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol
približne 39 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na
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druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore
v Trenčianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 18 tis. Najnižší počet mužov sa
však nachádza v Trnavskom kraji, najnižší počet žien je opäť v Trenčianskom kraji. Z regionálneho
hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 12,81 %
z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom
kraji, a to len 7,9 %. I keď sa v Bratislavskom kraji nachádza značný počet vzdelávacích inštitúcií
a vedecko - výskumných pracovísk, vzhľadom k vysokej zamestnanosti v ostatných sektoroch v rámci
kraja je relatívny podiel zamestnanosti v tomto sektore na celkovej zamestnanosti v kraji pomerne
nízky. Naopak, v regiónoch s nižšou zamestnanosťou je podiel sektora na regionálnej zamestnanosti
vyšší. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 32 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší
podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Trnavskom kraji, a to 80 %.
V sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Učitelia v základných školách; Učitelia
v stredných školách; Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení;
Vysokoškolskí učitelia; Učitelia v predškolských zariadeniach; Špecialisti v oblasti religionistiky; Kuchári
(okrem šéfkuchárov); Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní, ako aj Upratovačky
a taktiež Pomocníci v kuchyni. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 4 tis. do 39,2 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
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Graf č. 44

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora veda, výskum,
vzdelávanie, výchova, šport z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport za rok 2018
dosahuje hodnotu 1 005 EUR, čo predstavuje 86 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
915 EUR, čo je 99 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore veda, výskum, vzdelávanie,
výchova, šport dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším
dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 1 504 EUR. Na druhej strane najmenej
zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná
mesačná hrubá mzda je 568 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej
maximum, a to 1 334 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri
priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 522 EUR,
a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej
hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %, je u zamestnancov s najvyšším
stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným
stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 88 %.
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3.2.21 Sektor verejné služby a správa
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 78 Sprostredkovanie práce, ďalej divíziu 80 Bezpečnostné
a pátracie služby, ako aj divíziu 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie a divíziu
94 Činnosti členských organizácií.

Graf č. 45

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora verejné
služby a správa za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore verejné služby a správa patril v roku 2018 do vekovej
skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku
2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac
rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov
mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 55 až 59 a 50 až 54 rokov. Pri ženskom
pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší
podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom
v tomto roku dosiahol 14,7 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku
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2018 s podielom 15,1 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa vyznačuje postupným
zvyšovaním priemerného veku zamestnaných osôb, a to najmä u žien.
Obrázok č. 23 Zamestnanosť v sektore verejné služby a správa 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 verejné služby a správa tvorí 9,63 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR,
čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte
osôb zamestnaných v sektore približne 42 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní
s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore
je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 41,6 tis. osôb. Najvyšší počet
mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter
regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde ich bolo v roku 2018
evidovaných približne 14,8 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Trnavskom kraji, čo platí
rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti
v Prešovskom kraji, a to na úrovni 13,45 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na
zamestnanosti má sektor v Žilinskom kraji, a to len 7,23 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa
pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore,
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a to na úrovni 50 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných
v sektore je v Banskobystrickom kraji, a to 66 %.
V sektore verejné služby a správa patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Odborní pracovníci verejnej správy; Odborní
pracovníci v oblasti sociálneho zabezpečenia; Odborní pracovníci v daňovej oblasti; Sprostredkovatelia
práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti; Všeobecní administratívni pracovníci;
Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci. Počet zamestnancov v tomto sektore sa
v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 2,3 tis. do 6,9 tis.
zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 46

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora verejné služby a správa
z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore verejné služby a správa za rok 2018 dosahuje hodnotu
956 EUR, čo predstavuje 82 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom
hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 814 EUR, čo je 88 %
z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore verejné služby a správa dosahujú najvyššiu priemernú
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mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské 3. stupeň, a to 1 281 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený
stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 598 EUR. Z hľadiska mediánovej
mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 138 EUR evidované pri rovnakom stupni
najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň
mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 528 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej
mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to
na úrovni 94 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Úplné stredné všeobecné. Inverzne,
u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel
v rámci sektora najnižší, a to 85 %.

3.2.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
pomocné činnosti, ďalej divíziu 69 Právne a účtovnícke činnosti, ako aj divíziu 70 Vedenie firiem;
poradenstvo v oblasti riadenia a divíziu 99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení.
Graf č. 47

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
administratíva, ekonomika, manažment za roky 2009 a 2018
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore administratíva, ekonomika, manažment patril v roku
2018 do vekovej skupiny 25 až 29 rokov nasledovanej vekovými skupinami 30 až 34 rokov a 35 až 39
rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 30 až 34, 25 až 29 a 35 až 39
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 25 až 29, 30 až 34 a 35 až 39
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 18,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 19,5 % najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov.
Obrázok č. 24 Zamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment 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 administratíva, ekonomika, manažment tvorí 3,66 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti
v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte
osôb zamestnaných v sektore približne 47 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní
s ostatnými sektormi sa vyznačuje mierne zvýšenou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto
sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 43,4 tis. osôb. Najvyšší
počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na
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charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich
bolo v roku 2018 evidovaných približne 2,6 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza vo vyššie
uvedenom Banskobystrickom kraji, avšak najnižší počet žien je v Prešovskom kraji. Z regionálneho
hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni
8,78 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor
v Prešovskom kraji, a to len 1,3 %. Regionálna distribúcia zamestnancov v rámci sektora podľa pohlavia
je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na
úrovni 66 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto
sektore je v Trenčianskom kraji, a to 59 %.
V sektore administratíva, ekonomika, manažment patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi
najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Odborní pracovníci v oblasti
účtovníctva; Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly; Administratívni pracovníci
v účtovníctve; Pracovníci kontaktných informačných centier; Všeobecní administratívni pracovníci
a Odborní administratívni asistenti. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších
podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 1,1 tis. do 5,1 tis. zamestnancov (v každej
podskupine jednotlivo).
Graf č. 48

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora administratíva,
ekonomika, manažment z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018
dosahuje hodnotu 1 443 EUR, čo predstavuje 124 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde
v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je
1 053 EUR, čo je 114 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore administratíva, ekonomika,
manažment dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším
dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 805 EUR. Na druhej strane najmenej
zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná
mesačná hrubá mzda je 683 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej
maximum, a to 2 188 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri
priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 601 EUR, a
to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na
priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom
vzdelania Vyučení s maturitou. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania
Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 67 %.

3.2.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 86 Zdravotníctvo, ďalej divíziu 87 Starostlivosť v pobytových
zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), ako aj divíziu 88 Sociálna práca bez ubytovania.
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Graf č. 49

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora
zdravotníctvo, sociálne služby za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore zdravotníctvo, sociálne služby patril v roku 2018 do
vekovej skupiny 45 až 49 rokov nasledovanej vekovými skupinami 60 a viac rokov a 40 až 44 rokov.
Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej
skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel
zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 60 a viac, 45 až 49 a 25 až 29
rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 40 až 44, 45 až 49 a 50 až 54
rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac
rokov, pričom v tomto roku dosiahol 16,8 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien
bola v roku 2018 s podielom 15,6 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe
porovnania početností jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje veľmi
výrazným zvýšením zastúpenia osôb vo veku 60 a viac rokov, a to u oboch pohlaví.
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Obrázok č. 25 Zamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne 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 zdravotníctvo, sociálne služby tvorí 6,96 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve
SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 21 % a na základe toho možno skonštatovať,
že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou feminitou. Najvyšší počet
zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne
24,9 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej
strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Trnavskom
kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 10,7 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza
v Trnavskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na
celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 9,13 % z celkového počtu
zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 5,05 %.
Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na
celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 23 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší
podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Žilinskom kraji, a to 83 %.
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V sektore zdravotníctvo, sociálne služby patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Špecialisti v ošetrovateľstve; Lekári špecialisti;
Zdravotné sestry; Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti; Všeobecní lekári; Zdravotnícki
asistenti; Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti; Laboranti v zdravotníckych
laboratóriách a na patológii a Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so
zdravotným postihnutím. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách
zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 2,7 tis. do 19,9 tis. zamestnancov (v každej podskupine
jednotlivo).
Graf č. 50

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne
služby z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore zdravotníctvo, sociálne služby za rok 2018 dosahuje hodnotu
1 130 EUR, čo predstavuje 97 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom
hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 902 EUR, čo je 97 %
z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore zdravotníctvo, sociálne služby dosahujú najvyššiu
priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania
180

Vysokoškolské - 3. stupeň, a to 2 059 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 673 EUR.
Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 825 EUR evidované pri
rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde.
Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej mzdy je 611 EUR, a to taktiež v rovnakom stupni
vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej
mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 95 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení
s maturitou. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské 2. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 79 %.

3.2.24 Sektor remeslá a osobné služby
Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
zahrňuje divíziu ekonomických činností 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
domácnosti a divíziu 96 Ostatné osobné služby.

Graf č. 51

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora remeslá
a osobné služby za roky 2009 a 2018
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04
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Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore remeslá a osobné služby patril v roku 2018 do vekovej
skupiny 50 až 54 rokov nasledovanej vekovými skupinami 25 až 29 rokov a 55 až 59 rokov. Oproti roku
2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 50 až 54
rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 20 až 24 rokov. Podiel zamestnancov
mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 25 až 29 a 30 až 34 rokov. Pri ženskom
pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 55 až 59, 35 až 39 a 50 až 54 rokov. Najvyšší
podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom
v tomto roku dosiahol 15,3 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku
2018 s podielom 12,9 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov.
Obrázok č. 26 Zamestnanosť v sektore remeslá a osobné 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 remeslá a osobné služby z hľadiska počtu zamestnancov tvorí 0,39 %-ný podiel na štruktúre
zamestnanosti v hospodárstve SR, okrem toho je však výkon remeselných činností a osobných služieb
v značnom počte realizovaný prostredníctvom fyzických osôb – podnikateľov. Z celoštátneho hľadiska
predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 48 % a na základe
toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje mierne zvýšenou
feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku
2018 dosiahol približne 3,1 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa
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týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto
sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,2 tis. Najnižší počet
mužov sa taktiež nachádza v Banskobystrickom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho
hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 0,89 %
z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na regionálnej zamestnanosti má sektor
v Banskobystrickom kraji, a to len 0,08 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je
diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni
57 %, je v Bratislavskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je
v Banskobystrickom kraji, a to 70 %.
V sektore remeslá a osobné služby patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie
nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Kaderníci; Operátori zariadení v práčovni a čistiarni;
Ruční práči a žehliari; Elektrotechnici a energetici; Technici vo fyzikálnych, technických vedách
a doprave; Administratívni pracovníci v účtovníctve; Informátori; Upratovačky; Kuchári (okrem
šéfkuchárov); Čašníci a someliéri a Recepční (okrem hotelových). Počet zamestnancov v tomto sektore
sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,2 tis. do 9,6 tis.
zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).
Graf č. 52

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora remeslá a osobné služby
z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
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Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore remeslá a osobné služby za rok 2018 dosahuje hodnotu
779 EUR, čo predstavuje 67 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom
hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 624 EUR, čo je 67 %
z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore remeslá a osobné služby dosahujú najvyššiu
priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania
Vysokoškolské - 2. stupeň, a to 1 329 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých
najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 604 EUR.
Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore

je najvyššia hodnota pri najvyššom

dosiahnutom vzdelaní Vysokoškolské - 1. stupeň, a to 1 175 EUR. Najnižšia úroveň mediánovej
mesačnej hrubej mzdy je 476 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší
podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 98 %,
je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vysokoškolské - 1. stupeň. Inverzne, u zamestnancov
s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Stredné (bez maturity) je tento podiel v rámci sektora
najnižší, a to 70 %.

3.2.25 Metodika a vymedzenie pojmov

Z metodického hľadiska boli v setorových charakteristikách využité metódy grafov, pričom za každý
sektor bola vytvorená veková pyramída, ďalej kartografické znázornenie javov pomocou kartogramu
a kartodiagramu, stĺpcový graf a výpočet najpočetnejších podskupín zamestnaní SK ISCO-08 bez
grafického znázornenia, t.j. použitím textového komentára.
Špecifikom vekovej pyramídy oproti rozboru vekovej štruktúry zamestnaosti v jednotlivých sektoroch
publikovanému v Úvodnej správe NSP/SRI je fakt, že veková pyramída je v členení na mužov a ženy
a zachytáva vývojový trend medzi rokmi 2009 a 2018. Muži sú znázornení odtieňami modrej farby
a ženy odtieňami červenej farby. Aj počet mužov a aj počet žien predstavuje v úhrne 100 % zo všetkých
zamestnaných osôb daného pohlavia, na základe čoho sú samostatne vypočítané jednotlivé podiely
mužov aj žien. Veková pyramída teda obsahuje exaktné percentuálne vyjadrenie podielu mužov
v danej vekovej kategórii na celkovom počte mužov zamestnaných v sektore, ako aj exaktné
percentuálne vyjadrenie podielu žien v danej vekovej kategórii na celkovom počte žien zamestnaných
v sektore.
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Podstatou kartogramu je znázornenie javu vyjadreného relatívnymi hodnotami, zaznamenaného za
regionálne územné celky. Kartogram pracuje s kvantitatívnymi dátami, pričom vhodne použitá metóda
kartogramu umožňuje porovnanie jednotlivých územných celkov medzi sebou a znázorňuje tak
priestorovú premenlivosť javu v rámci spracovávaného územia. Pre správne porovnanie je kľúčové, aby
dáta boli relatívne, tj. v ideálnom prípade prepočítané na plochu územné jednotky. V predmetnej
analýze kartogram v mape znázorňuje počet zamestnancov v regiónoch podľa NUTS III.24
Podstatou metódy kartodiagramu v najtypickejšej podobe je znázornenie štruktúry a absolútnej
hodnoty javu pomocou diagramov premenlivej veľkosti. Spoločne s hodnotou javu býva často
znázorňovaná tiež vnútorná štruktúra javu. Kartodiagram pracuje s kvantitatívnymi dátami, ktoré sa
typicky týkajú územných celkov (diagram sa vzťahuje k ploche), jednotlivých miest (diagram sa vzťahuje
k bodu) či líniových prvkov. Kartodiagram v predmetnej sektorovej charakteristike znázroňuje relatívnu
početnosť zamestnancov v rámci jednotlivých sektorov v členení podľa pohlavia v regiónoch NUTS III.25
Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS z francúzskeho
„Nomenclature des unités territoriales statistiques“) je štandardizované hierarchické členenie
územných oblastí štátov EÚ na vyššej regionálnej úrovni za účelom štatistiky. Regióny NUTS III
používané pre potreby predmetnej charakteristiky predstavujú z regionálneho hľadiska krajskú
úroveň.26

24

JAROŠ, J. - LYSÁK, J. Kartogram. In: Moderní geoinformační metody ve výuce GIS a kartografie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2014. [cit. 2019-05-31]. Dostupné na internete:
<https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/projekty/moderni-geoinformacni
-metody-ve-vyuce-gis-a-kartografie/kartogram/>.
25
JAROŠ, J. - LYSÁK, J. Kartodiagram. In: Moderní geoinformační metody ve výuce GIS a kartografie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2014. [cit. 2019-05-31]. Dostupné na internete:
<https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/projekty/moderni-geoinformacni
-metody-ve-vyuce-gis-a-kartografie/kartodiagram/at_download/file/>.
26
Európska komisia. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre
štatistické účely (NUTS). [online]. 2013. [cit. 2019-06-03]. Dostupné na internete: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1260&from=CS>.
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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
Jedným z najdôležitejších prvkov integrovaného trhu práce v súčasnosti je voľný pohyb pracovnej sily.
Medzinárodná pracovná sila ponúka rôznorodú škálu zručností a zamestnávatelia si môžu pre svoje
voľné pracovné miesta vyberať z jednotlivcov na základe nimi požadovaných zručností. Tejto aktivite
výrazne napomáha Európska sieť služieb zamestnanosti (ďalej len „EURES“).
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti
služieb zamestnanosti (EURES), v prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii
trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/201327 vyplýva, že Európska
klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ďalej len „ESCO“) je a bude hlavným
komunikačným prostriedkom na trhu práce v EÚ. Jej tvorba, implementácia a aktualizácia patrí do
kompetencie Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej
komisie. ESCO sa skladá z troch pilierov: jednotné povolania; jednotné zručnosti; národné kvalifikácie.
Vo vyššie uvedenom nariadení - článku 19 je explicitne uvedené, že členské štáty majú povinnosť
implementovať referenčnú klasifikáciu buď priamo28, resp. nepriamo - prostredníctvom prevodníkov29.
Vo vzťahu k Slovenskej republike je zabezpečenie vytvorenia prevodníkov30 termínované najneskôr do
18. júla 2021.

27

THE PUBLICATIONS OFFICE OF THE EUROPEAN UNION, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v
oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Text
s významom pre EHP). EUROPA - Publications Office of the EU - Publication detail [online]. 2019 [cit. 2019-0610]. Dostupné na internete: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a311abfd0857-11e6-b713-01aa75ed71a1/language-sk>.
28
na párovanie voľných pracovných miest a životopisov uchádzačov o zamestnanie
29
prevodníky medzi povolaniami/zamestnaniami ale aj zručnosťami/kompetenciami
30
v súvislosti s voľnými pracovnými miestami a profilmi, životopismi uchádzačov o zamestnanie na zasielanie do
EURES v štruktúre ESCO
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Prepojenosť medzi ESCO a EURES má osobitný význam pri tvorbe účinnejšieho systému na výmenu
informácií v rámci Únie o ponuke a dopyte po pracovnej sile, a to najmä pri plánovanom prepojení
zručností/kompetencií s povolaniami/zamestnaniami, v rámci národných systémov klasifikácií
a následným cieľom zlepšenia rovnováhy medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej.
Dňa 14. – 15. mája 2019 sa v Bruseli (Belgicku) konal „Workshop na efektívnu implementáciu ESCO“.
Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnil aj pán Ing. Mgr. Jozef Krabáč z Realizačného tímu SRI.
Z workshopu vyplynuli viaceré zistenia a závery:
6. Charakteristiky povolaní spolu so zručnosťami/kompetenciami budú v slovenčine dostupné
do konca roka 2019.
7. Zamestnania majú v jazykových mutáciách rôzne alternatívne názvy a našli sa aj vyslovene
nesprávne pomenovania.
8. ESCO bude verifikované až niekedy po auguste 2021 – do toho času uplynie „deadline“ pre
členské krajiny EÚ na tvorbu prevodníkov, resp. implementáciu ESCO.
9. Do 8. augusta 2019 musia byť prevodníky nevyhnutne hotové.
Predpokladá sa, že najväčším problémom bude vytváranie odlišných termínov pre aktualizácie
národných klasifikácií a ESCO, pretože je nemožné robiť zmeny v ESCO tak často, ako je to v prípade
národných klasifikácií.
Skúsenosti s používaním ESCO z Írska poukazujú na to, že ESCO je plne implementované do služieb
zamestnanosti. Zo strany používateľov systému sú výrazné pozitívne odozvy, najmä z dôvodu zlepšenia
presnosti prepájania pracovných ponúk s uchádzačmi o zamestnanie. Osvedčilo sa fulltextové
vyhľadávanie namiesto vyhľadávania pomocou stromovej štruktúry, ktorá je pre používateľov mätúca.
Experti však narazili na problém, že nemožno párovať na podklade konkrétneho ESCO povolania, keďže
uchádzači o zamestnanie iba málokedy vyklikli rovnaké ESCO povolanie ako zamestnávatelia. Osvedčilo
sa však párovanie na úrovni podskupín ISCO-08.
V Slovinsku, v rámci používania ESCO, v prvom rade mapovali národnú klasifikáciu s ESCO
prostredníctvom excelu. Národnú klasifikáciu (6-miestnu) si v krajine ponechávajú a plánujú vytvoriť
iba prevodníky. Zo 4 235 povolaní len 1273 bolo označených na presnú zhodu. V budúcnosti plánuje
Slovinsko prevziať celý pilier zručností/kompetencií ESCO.
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Čo sa týka ostatných krajín, napr. Veľká Británia, Nemecko, Belgicko, Litva, Rakúsko, Švédsko a niektoré
iné krajiny majú vydané národné klasifikácie zručností, ktoré budú prevodníkmi namapované na ESCO.
Veľa krajín si necháva outsourcovať služby súvisiace s tvorbou, implementáciou a revíziou klasifikácií
a číselníkov - rovnako ako v SR je tomu napríklad aj v Rakúsku. V súvislosti s (európskym) EURES – tento
už intenzívne využíva ESCO v rámci uvádzania praxe, preferencií pri kandidátoch a požadovaných
zručnostiach (v rámci voľných pracovných miest). Vychádzajú z premisy: „skills are more important
than occupations“, čiže „zručnosti sú dôležitejšie ako povolania“. Uchádzačom o zamestnanie sa
zobrazujú voľné pracovné miesta podľa toho, akú majú zhodu s povolaním, jazykovými a inými
zručnosťami, regiónom a v nadväznosti na vodičský preukaz. Po vytvorení profilu uchádzačom sa
jednotlivcovi zobrazí top 10 voľných pracovných miest, na ktoré spĺňa najlepšie predpoklady. V rámci
profilu môže zadávať zručnosti, ktoré vyplývajú nielen z jeho pracovných, ale čo je dôležité, aj
mimopracovných skúseností.
V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami je pre projekt SRI nadmieru dôležité vytvoriť národnú
klasifikáciu zručností, resp. i vedomostí, ktorej využitie je strategické v párovacom procese založenom
na zručnostiach (nie iba na zamestnaniach), čo by zlepšilo párovanie v rámci EURES, ale taktiež
napríklad aj celoživotné kariérové poradenstvo. Inovácia kompetenčného modelu, kedy sa v rámci
zamestnania uvádzajú konkrétne úrovne požadovaných kompetencií (podľa SKKR), je v tomto prípade
krokom vpred pred súčasnou štruktúrou ESCO, pretože v rámci jej troch pilierov sa kompetencie iba
vymenovávajú, a to bez ďalšieho uvedenia požadovanej úrovne.
Monitoring nových zručností v súvislosti s novovekou dramatickou premenou trhu práce je
medzinárodnou výzvou súčasnosti. Realizačný tím v NP SRI preto zamýšľa vytvoriť nielen podmienky
na získavanie informácií o aktuálnych, ale aj o budúcich kvalitatívnych a kvantitatívnych potrebách trhu
práce, pri výkone jednotlivých zamestnaní – na základe dynamických zmien v slovenskej spoločnosti.
Dôležitým fragmentom uplatniteľnosti na trhu práce teda budú sektorové a prierezové kľúčové
kompetencie jednotlivcov.

4.1

Štruktúra NŠZ a rámcový návrh jej rozšírenia

4.1.1

Pôvodná štandardizovaná forma NŠZ s popisom položiek

Pre všetky NŠZ v IS NSP/SRI je obligatórna jednotná štandardizovaná forma, v ktorej pracuje autor
v rámci tvorby/revízie NŠZ a ktorá sa zároveň, vo vhodnej grafickej podobe, zobrazuje vo verejnej zóne
v Registri zamestnaní v rámci jednotlivých kariet zamestnaní (za zverejnené NŠZ). Odborné informácie
poskytované v jednotlivých častiach NŠZ sú rôzneho charakteru a často sú medzi sebou poprepájané.
188

V nasledujúcich kapitolách je uvádzaný na príklade konkrétneho NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“
význam a súslednosť jednotlivých oblastí NŠZ. Kapitola 1.1.1.1 popisuje štruktúru NŠZ vo verejnej zóne
a kapitola 1.1.1.2 uvádza položky, ktoré sa zobrazujú v privátnej zóne autorovi pri tvorbe NŠZ. V tejto
kapitole sú bližšie rozpísané už iba tie oblasti, ktoré sa nezobrazujú v rámci verejnej zóny.

4.1.1.1 Zobrazovanie pôvodnej štruktúry NŠZ vo verejnej zóne
Pre názornejšie vysvetlenie bol vybraný taký NŠZ, ktorý má v IS NSP/SRI vyplnenú väčšinu položiek.
Obsah položiek je rozdelený do nasledujúcich piatich oblastí:
▪

Karta zamestnania – zobrazujú sa vyplnené relevantné položky v rámci štandardizovanej
štruktúry NŠZ s rozhodujúcimi informáciami o zamestnaní.

▪

Oblasť pre CŽV – zachytáva nadväzujúce informácie (ak sú k dispozícii) v súvislosti
s kvalifikačným a hodnotiacim štandardom, zverejneným v rámci národného projektu „Tvorba
národnej sústavy kvalifikácií“.

▪

O sektore – predstavuje sumárnu informáciu o sektore, do ktorého patrí konkrétny NŠZ,
základné štatistické údaje a použité zdroje.

▪

Pripomienky a otázky – umožňujú akémukoľvek používateľov zaslať dotaz alebo poznámku ku
NŠZ, resp. ku sektoru ako takému.

▪

Garancia – uvádza názov sektorovej rady, ktorá garantuje vybraný NŠZ a zároveň sociálneho
partnera, ktorý sektorovú radu zastrešuje.

Súčasná štruktúra NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ prezentovaná pre odbornú a laickú verejnosť
v Registri zamestnaní je na záložke - „Karta zamestnania“ rozdelená do štyroch oblastí a v rámci
jednotlivých schém (schéma č. 2 – 5) sú vyplnené položky následne v skratke popísané. NŠZ je zároveň
možné si kedykoľvek vytlačiť, resp. prehľadne si uložiť ako súbor vo worde.

Schéma č. 2

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – Karta zamestnania (1. oblasť):
Základná identifikácia NŠZ

Názov NŠZ: Mechanik počítačových sietí
Charakteristika NŠZ: Mechanik počítačových sietí na základe projektu siete
realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na
pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné
stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k ním periférne zariadenia a
vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení.
Podrobná charakteristika NŠZ: -

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Popis položiek:
▪

Názov NŠZ: používa sa na reprezentatívne pomenovanie garantovaného NŠZ. Hlavným
východiskom je pomenovanie zamestnania z klasifikácie SK ISCO-08 za účelom harmonizácie
názvov aktuálnych zamestnaní v národnom hospodárstve SR. Názov sa môže identicky
zhodovať s názvom zamestnania v SK ISCO-08, resp. môže kopírovať jeho časť. Systém
umožňuje navrhnúť aj nový názov NŠZ, ktorý sa ešte v SK ISCO-08 nenachádza. Položku vypĺňa
tajomník výberom názvu z SK ISCO-08 na rolovacej lište. V prípade, ak autor na tvorbu NŠZ
navrhuje kratší/resp. iný názov, vykomunikuje si návrh s tajomníkom.

▪

Charakteristika NŠZ: predstavuje stručnú a výstižnú informáciu o obsahovej náplni
zamestnania v maximálne troch vetách. Popisuje hlavné činnosti, ktoré sú požadované na
výkon zamestnania. Položku vypĺňa autor do textového poľa.

▪

Podrobná charakteristika NŠZ: autorovi je umožnené do textového poľa definovať
podrobnejšiu charakteristiku zamestnania, ktorá bližšie špecifikuje NŠZ.

▪

Fotografia: umožňuje autorovi zobraziť obrazový záznam (snímku) vyjadrujúci ťažiskovú
činnosť konkrétneho NŠZ.
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Schéma č. 3

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – Karta zamestnania (2. oblasť):
Kvalifikačné požiadavky, zatriedenie do klasifikácií a ďalšie požiadavky
Sektorová rada: Elektrotechnika
Alternatívne názvy: Kabelážnik počítačových sietí, Servisný technik
počítačových sietí, Správca hardvéru počítačových sietí
Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Poznámka: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších
predpisov § 21 ods. (1) a (2)
NKR: 4
EKR: 4
ISCED: 354
Regulované povolanie: Výkon tohto zamestnania je regulovaný
nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax: Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná
prax
Právny predpis: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších
predpisov
Poznámka: V zmysle § 21 ods. 1 a 2 - Elektrotechnik je aj fyzická osoba,
ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť
na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné
vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako
elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné
technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné
vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe 9a) zameranom
na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so
študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci
učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických
zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým
prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze
elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť
elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.
ISCO-08: 7422 - Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení
informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08: 7422003 - Mechanik počítačových sietí
Divíza SK NACE Rev. 2: Výroba počítačových, elektronických a
optických výrobkov, Výroba elektrických zariadení, Počítačové
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu: Mechanik zariadení IT

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Popis položiek:
▪

Sektorová rada: poskytuje principiálnu informáciu o tom, ktorá sektorová rada (resp. či
aliancia) garantuje vybraný NŠZ.

▪

Alternatívne názvy: vymenovávajú možné ekvivalenty názvu NŠZ - zaužívané (slangové) názvy,
resp. často využívané názvy v cudzom jazyku. V rámci optimalizácie náročnosti tvorby NŠZ sú
načítané automaticky - z internej databázy, autor ich môže upravovať a dopĺňať nové do
textového poľa.

▪

Požadovaný stupeň vzdelania: definuje požiadavku stupňa vzdelania31, v rámci predpokladov
na kvalifikovaný výkon vybraného zamestnania, ktoré stanovuje autor. Vyberá ho z rolovacej
lišty z internej databázy a jeho úroveň sa musí zhodovať so stanovovaním úrovne SKKR, EKR
a ISCED 2011. V rámci poznámky je možné uviesť právny predpis, z ktorého vyplýva požiadavka
na stupeň vzdelania vybraného NŠZ.

▪

NKR: v nadväznosti na určený požadovaný stupeň vzdelania uvedený autorom, tajomník
vypĺňa zodpovedajúcu kvalifikačnú úroveň NKR (v súčasnosti SKKR) výberom z jednej z ôsmich
úrovní.

▪

EKR: v nadväznosti na určený požadovaný stupeň vzdelania uvedený autorom, tajomník vypĺňa
zodpovedajúcu kvalifikačnú úroveň EKR výberom z jednej z ôsmich úrovní.

▪

ISCED: v nadväznosti na určený požadovaný stupeň vzdelania uvedený autorom, tajomník
vypĺňa zodpovedajúcu kvalifikačnú úroveň ISCED výberom z trojmiestnych kódov z rolovacej
lišty. Využíva sa interný prevodník ISCED 2011 a popisov kvalifikačných úrovní požadovaného
vzdelania.

▪

Regulované povolanie: tvorí odborné činnosti, resp. skupinu odborných činností, výkon
ktorých je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov (na základe regulovaného
vzdelávania) podľa osobitných právnych predpisov SR. V rámci optimalizácie náročnosti tvorby
NŠZ sa právne predpisy regulujúce povolanie (v rámci vybraných NŠZ) načítajú automaticky z internej databázy, autor ich môže upravovať, dopĺňať nové výberom z ponuky právnych
predpisov na rolovacej lište, alebo zadefinovaním do textového poľa, resp. vymazať.

▪

Odborná prax: uvádza sa v nadväznosti na legislatívne normy SR, a to číslo a názov právneho
predpisu, prípadne ako konkrétny paragraf a odsek, ktorý ju ustanovuje. Výber sa uskutočňuje
z rolovacej lišty autorom. Môže byť povinná alebo odporúčaná, resp. pri niektorých NŠZ nie je

31

zodpovedajúci stupeň vzdelania sa uvádza v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), resp. Zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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potrebná. Vyberá sa požadovaná dĺžka (počet mesiacov alebo rokov), ktorú môže autor meniť
dopĺňať alebo mazať. V poznámke sa uvádza bližšia špecifikácia.
▪

ISCO-08: štvormiestny kód identifikujúci zamestnanie v rámci medzinárodnej klasifikácie
zamestnaní. Vypĺňa ho tajomník výberom z rolovacej lišty a je dôležitý v súvislosti
s medzinárodným štatistickým vykazovaním a analýzami.

▪

SK ISCO-08: sedemmiestny kód identifikujúci zamestnanie v rámci národnej klasifikácie
zamestnaní. Vypĺňa ho tajomník a je základom na tvorbu názvu NŠZ.

▪

Divízia SK NACE Rev. 2: zobrazuje jednu alebo viaceré divízie v rámci štatistickej klasifikácie
ekonomických činností, ktoré prináležia konkrétnemu NSŽ a sú zároveň kontrolou garancie
NŠZ sektorovou radou. V rámci optimalizácie náročnosti tvorby NŠZ je kód automaticky
predvyplnený, v nadväznosti na stanovenie SK ISCO-08 tajomníkom. Autor môže v prípade
potreby doplniť ďalšiu divíziu.

▪

Príslušnosť k povolaniu: poskytuje informáciu o tom, ku ktorému povolaniu NŠZ, na základe
kvalifikačného základu a podobných pracovných činností, prislúcha.
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Schéma č. 4

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – Karta zamestnania (3. oblasť):
Kompetencie a požiadavky na SZČO
Všeobecné spôsobilosti:
manuálna zručnosť - vysoká úroveň;
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) - pokročilá úroveň;
technická gramotnosť - pokročilá úroveň;
analyzovanie a riešenie problémov - elementárna úroveň;
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť- elementárna úroveň;
fyzická zdatnosť- elementárna úroveň;
informačná gramotnosť- elementárna úroveň;
komunikácia (jednanie s ľuďmi) - elementárna úroveň;
matematická gramotnosť - elementárna úroveň;
organizovanie a plánovanie práce - elementárna úroveň;
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) elementárna úroveň;
samostatnosť - elementárna úroveň;
tímová práca- elementárna úroveň

Odborné vedomosti:
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad
bezpečnosti pri práci - 4 EKR;
periférne zariadenia PC - 4 EKR. Špecifikácia: Princípy činností periférnych
zariadení PC, znalosť komponentov a materiálov, ktoré obsahujú.;
optické komunikačné médiá - 4 EKR. Špecifikácia: Prehľad v druhoch optických
káblov, spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.;
metalické komunikačné médiá - 4 EKR. Špecifikácia: Prehľad v kategóriach
metalických káblov pre počítačové siete, spôsoboch ich ukončovania a
jednoduché overenie ich funkčnosti.;
IP adresný systém - 4 EKR. Špecifikácia: Základná znalosť sieťovania a
podsieťovania v IP adresnom systéme.;
projektová dokumentácia počítačových sietí - 4 EKR. Špecifikácia: Čítanie
výkresov projektovej dokumentácie a technických správ k projektom.;
konfigurácia sieťových parametrov - 4 EKR. Špecifikácia: Konfigurovanie
sieťových parametrov klientských zariadení počítačovej siete na základnej
úrovni.;
princípy diagnostiky porúch komunikačných médií - 4 EKR. Špecifikácia:
Ovládanie princípov základnej diagnostiky porúch na metalických a optických
vedeniach počítačových sietí.;
princípy uzemňovania tienenia kabeláže - 4 EKR. Špecifikácia: Princípy
uzemňovania káblov v metalických komunikačných rozvodoch, dátových
rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových sietí.;
konštrukcia počítačovej siete - 4 EKR. Špecifikácia: Ovládanie zásad kladenia
elektrických a optických vedení a ich ochrany.
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Odborné zručnosti:
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce - 4 EKR;
inštalácia, diagnostika a výmena rádiokomunikačných zariadení počítačových
sietí - 4 EKR;
konfigurácia sieťových parametrov klientských zariadení počítačových sietí - 4
EKR;
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách
elektronických a telekomunikačných zariadení - 4 EKR. Špecifikácia: Diagnostika
a odstránenie porúch v napájaní komponentov počítačových sietí z napájacej
siete a záložných zdrojov.;
montáž konštrukčných prvkov počítačových a telekomunikačných sietí - 4 EKR;
ukončovanie metalických a optických káblových vedení v patch paneloch a
klientských zásuvkách - 4 EKR;
uzemňovanie tienenia metalických káblov, dátových rozvádzačov a ostatných
komponentov počítačových sietí - 4 EKR;
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových
rozvodov ich súčastí a zariadení - 4 EKR;
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických obvodov,
prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky - 4 EKR
SZČO: -

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Popis položiek:

▪

Všeobecné spôsobilosti: reprezentujú komplexné schopnosti človeka nesúvisiace s odbornou
špecializáciou a použiteľné pri akýchkoľvek činnostiach, v rôznych situáciách a rolách.
Vyznačujú sa prierezovosťou naprieč sektormi a hierarchiou NŠZ. Výber uskutočňuje autor
z preddefinovanej ponuky a stanovuje jednu z troch úrovní náročnosti.

▪

Odborné vedomosti: predstavujú osvojené informácie získavané z celoživotného vzdelávania
a človekom boli pochopené, zapamätané a využívané. Tvoria ich fakty, zásady, teórie, postupy,
pričom náročnosť zvládnutia zodpovedá kvalifikačnej úrovni, ktorá je buď rovnaká ako úroveň
SKKR za celý NŠZ, resp. nižšia. Výber uskutočňuje autor priamo z databázy, resp. cez fulltextový
vyhľadávač. V prípade potreby môže autor pridať ku každej odbornej vedomosti bližšiu
špecifikáciu na vysvetlenie požiadavky na odbornú vedomosť od zamestnávateľa.

▪

Odborné zručnosti: tvoria dispozície jednotlivca umožňujúce rýchlo, ľahko a zodpovedne
vykonávať pracovné činnosti na základe osvojených vedomostí, alebo predchádzajúcej
praktickej činnosti. Náročnosť zvládnutia zodpovedá kvalifikačnej úrovni, ktorá je buď rovnaká
ako úroveň SKKR za celý NŠZ, resp. nižšia. Výber uskutočňuje autor priamo z databázy, resp.
cez fulltextový vyhľadávač. V prípade potreby môže byť pridaná ku každej odbornej zručnosti
bližšia špecifikácia na vysvetlenie požiadavky na odbornú zručnosť od zamestnávateľa.
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▪

SZČO: v prípade remeselnej alebo viazanej živnosti sa v zátvorke za názvom NŠZ uvádza
terminológia „podmienky na výkon SZČ“ a sú vyplnené súvisiace legislatívne predpisy
vzťahujúce sa na remeselnú/viazanú živnosť v časti certifikáty, odborná prax, regulované
povolanie a pod.

Schéma č. 5

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – Karta zamestnania (4. oblasť):
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia: Výkon tohto zamestnania
vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom
(elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v
znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Popis položiek:
▪

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia: uvádzajú certifikáty, ktoré sú definované z platných
legislatívnych noriem SR na splnenie podmienok výkonu pracovných činností v súvislosti
s potrebou osvedčenia splnených kritérií (odborná spôsobilosť), či nadobudnutých schopností
(jazykové, počítačové kurzy a pod.), a to v nadväznosti na požiadavky zamestnávateľov v rámci
kvalifikovaného výkonu zamestnania. Výkon zamestnania je buď podmienený certifikátom,
ktorý je zákonom stanovený, resp. sa odporúča, resp. nevyžaduje. V rámci optimalizácie
náročnosti tvorby NŠZ sú, napríklad v prípade regulovaných povolaní, načítané automaticky z internej databázy, autor ich môže upravovať/mazať a dopĺňať nové – buď cez rolovaciu lištu,
alebo formuluje ďalšie do textového poľa. V prípade potreby autor zadá špecifikáciu.

Druhá oblasť – „Oblasť pre CŽV“ pre NŠZ „Mechanik počítačových sietí“ je v súčasnosti nevyplnená.
Na prepojenie so systémom celoživotného vzdelávania je strategické sledovanie a vyhodnocovanie
prenosu inovačných zmien v sektoroch v oblasti trhu práce. Ich prenos do systému celoživotného
vzdelávania je základný predpoklad harmonizácie ponuky a dopytu na trhu práce a zároveň možnosť
poskytovania cenných informácií o školách pripravujúcich na výkon zamestnania, ich ranking, resp.
i napríklad nadväzujúce akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania.
Tretia oblasť – „O sektore“ pre NŠZ „Mechanik počítačových sietí“ obsahuje pútavé informácie zo
sektora, v ktorom pôsobí sektorová rada, ktorá garantuje predmetný NŠZ. Zároveň sú v tejto oblasti
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poskytnuté základné štatistické informácie za elektrotechnický priemysel a uvádzané použité zdroje
(viď schéma č. 6).

Schéma č. 6

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: O sektore

Elektrotechnika:Človeka už od pradávna zaujímali rôzne záhady prírody a mnohé
z nich súviseli s javmi, ktoré dnes skúma a využíva moderná elektrotechnika.
Najznámejšími svetovými priekopníkmi v oblasti elektrotechniky boli vedci ako
napr. Alexander Graham Bell (vynálezca telefónu), Thomas Alva Edison
(najznámejšie Edisonove vynálezy - fonograf predchodca gramofónu a žiarovka),
Michael Faraday (objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu, zákony
elektrolýzy, diamagnetizmus, benzén), Nikola Tesla (vynálezca a konštruktér
mnohých elektrických strojov a prístrojov, jeho patenty a teoretická práca
formovali základ moderných systémov na striedavý prúd (elektrická energia),
vrátane polyfázových energeticko-distribučných systémov a motorov na
striedavý prúd, ktoré umožnili začiatok etapy zvanej Druhá priemyselná revolúcia
a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na slováka Jozefa Murgaša: (17.
február 1864, Tajov-Jabríková, Slovensko – † 11. máj 1929 Wilkes Barre,
Pensylvánia, USA) bol rímskokatolícky kňaz, maliar, slovenský vynálezca,
priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Pravdepodobne ako prvý na svete
uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. Svojimi patentmi si získal uznanie
celého sveta. Pri predstavovaní pracovnej oblasti elektrotechnika je potrebné
spomenúť niekoľko základných pojmov, ktoré nám pomôžu objasniť, čo to
vlastne elektrotechnika je a čo všetko s ňou súvisí. Elektrotechnika je vedný
odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie. Podľa množstva
energie, s ktorou sa v rámci elektrotechnických činností pracuje, môžeme odbory
elektrotechniky rozdeliť na slaboprúd a silnoprúd. Silnoprúdová
elektrotechnika sa orientuje najmä na elektrické stroje, ktoré menia formu
elektrickej energie (napr. elektromotor mení elektrickú energiu na točivý
mechanický pohyb) alebo parametre elektrickej energie (napr. transformátor
mení napätie/prúd pri zachovaní výkonu). Dôležité sú tiež elektrické prístroje,
teda zariadenia, ktoré sú súčasťou rozvodu elektrickej energie a slúžia napr. na
istenie, reguláciu, spínanie, spúšťanie, meranie a pod. Do oblasti silnoprúdovej
elektrotechniky patrí aj oblasť elektroenergetiky, ktorá sa zaoberá výrobou,
prenosom a distribúciou elektrickej energie. Ďalšími oblasťami, ktorými sa
zaoberá silnoprúdová elektrotechnika, sú elektrické pohony, elektrická trakcia a
výkonová elektronika. Slaboprúdová elektrotechnika pracuje s menším
množstvom energie a zaraďujeme do nej napr. oblasť elektroniky (audio, video
prístroje – TV a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, zosilňovače, mobilné
telefóny a pod.), v ktorej zohráva dôležitú úlohu najmä elektrická vodivosť v
polovodičoch, plynoch a vo vákuu. Ďalšou významnou oblasťou je mikroelektrotechnika, kde sú dôležité fyzikálne a technologické otázky miniaturizácie
elektronických obvodov. Najznámejším príkladom využitia mikroelektrotechniky
je výpočtová technika – počítače, tlačiarne, monitory, notebooky, ktorých
nosnými súčiastkami sú integrované obvody. Pomocou najmodernejších
technológií sa dá vyrobiť až niekoľko miliónov miniatúrnych elektronických
súčiastok (tranzistorov) na 1 mm². Je potrebné spomenúť aj optoelektroniku,
ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické
prvky sa využívajú napr. pri snímaní a zobrazení obrazu (v televízii), osvetlení a
pri prenose informácií (prostredníctvom optických vlákien alebo vzduchom).
Do oblasti elektrotechniky patria aj medziodbory ako napr. automatizácia,
kybernetika, meracia technika, elektrotechnológia, mechatronika,
autoelektronika, biomedicínska technika, zabezpečovacia technika,
elektroakustika a rádiotechnika. Slovenský priemysel prechádza a zažíva od
začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia štrukturálnu zmenu. Tá sa za
ostatné roky zrýchlila aj vďaka dopadom hospodárskej krízy. Najväčšie
kvalitatívne, ale aj kvantitatívne zmeny je badať najmä v elektrotechnickom
priemysle. Toto odvetvie dnes tvorí jeden z podstatných pilierov priemyslu
a celej slovenskej ekonomiky. Elektrotechnický priemysel na slovensku
v číslach: (na internete je uvedená zodpovedajúca tabuľka). Použité zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika,
http://www.elektrotechnika.sk/index2.html, http://www.sario.sk, Štatistický
úrad SR / za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2.

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V štvrtej oblasti – „Pripomienky a otázky“ je uvedený štandardný formulár pre každého používateľa
na zadanie pripomienok, resp. otázok, týkajúcich sa NŠZ ako takého, resp. inej problematiky, ktorý po
vyplnení je možné odoslať Realizačnému tímu (viď schéma č. 7).

Schéma č. 7

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: Pripomienky a otázky
Meno:
E-mail:
Predmet:
Text:
Bezpečnostný kód:
Odoslať

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Posledná oblasť – „Garancia“ zdôrazňuje garanciu NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ konkrétnej
sektorovej rady a identifikuje sociálneho partnera (viď schéma č. 8).

Schéma č. 8

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: Garancia

Sektorová rada: Elektrotechnika
Sociálny partner: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej
republiky (AZZZ SR)

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.1.1.2 Zobrazovanie pôvodnej štruktúry NŠZ v privátnej zóne
Aj táto štruktúra NŠZ je interpretovaná na vyššie uvedenom NŠZ, a to: „Mechanik počítačových sietí“.
Pre autora, tajomníka a Realizačný tím, ktorí tvoria konkrétny NŠZ sa zobrazujú mierne odlišné položky,
ktoré slúžia na bližšiu identifikáciu NŠZ a zároveň ako doplňujúce informácie na následnú tvorbu
štatistík a analýz (viď schéma č. 9 - 13). V privátnej zóne sa „Mechanik počítačových sietí“ nachádza
v časti: „Domov“ / „NŠZ“ / „Elektrotechnika“. Informácie vyplnené v ňom je si možné kedykoľvek
stlačením tlačidla „Kopírovať NŠZ“ vytvoriť v identickej štruktúre nanovo, je prípustné si ho aj vytlačiť,
resp. exportovať do wordu.
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Obsah položiek je rozdelený do nasledujúcich piatich oblastí:
▪

Zoznam pripomienok – uvádza sumarizáciu pripomienkujúcich a konkrétnych pripomienok ku
zadanému NŠZ a zároveň umožňuje odoslať informáciou autorovi o tom, že NŠZ bol expertom
posúdený a nemal k nemu žiadne pripomienky,

▪

Základné informácie – východiskové informácie, ktoré sú principiálne pre tvorbu NŠZ.

▪

Kompetenčný model – nutné vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na kvalifikovaný výkon
NŠZ.

▪

Doplňujúce informácie – strategické údaje, ktoré úzko súvisia s realizáciou štatistík a analýz –
predovšetkým za relevantný sektor.

▪

NSK – možnosť pridania zodpovedajúceho kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu pre
konkrétny NŠZ.

Prvá oblasť „Zoznam pripomienok“ uvádza mená pripomienkujúcich tento NŠZ a zvlášť ich konkrétne
pripomienky. Pre potreby zobrazenia v nasledujúcej schéme č. 9 boli uvedené informácie skrátené.

Schéma č. 9

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: Zoznam pripomienok
Zoznam pripomienok:
Ak ste vybrané zamestnanie prečítali a posúdili, ale nemáte k nemu
žiadnu pripomienku, kliknite tu.
Zoznam pripomienkujúcich:
V prípade, že ste vzniesli pripomienku k vybranej položke národného
štandardu zamestnania, ste v tomto zozname uvedený automaticky
(zobrazenie tučným písmom).
Meno

Priezvisko

Prihlasovacie meno

Juraj

Galba

juraj.galba

Iveta

Kipsová

iveta.kipsova

Zoznam bez pripomienok:
Jacová Ľubica (lubica.jacova)
Sénaši Vladimír (vladimir.senasi)
Maxin Radovan (radovan.maxin)
Pripomienky:
Alternatívne názvy - Súhlasím s názvom \"Servisný technik počítačových
sietí\" - PaedDr. Ján Sadloň - Akceptujem
Alternatívne názvy - Prosím opraviť preklep: správca hardvéru (r) PaedDr. Iveta Kipsová - Akceptujem
Odborná prax - Vyžadovanie praxe môže byť dokonca
kontraproduktívne. Väčšina firiem si rada vychováva svojich
kabelážnikov sama. Kvôli postupom, systému evidencie, značenia...
Prax inde dokonca paradoxne býva handycapom.- Bc. Juraj Galba Akceptujem
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Druhú oblasť „Základné informácie“ (viď schéma č. 10) vypĺňa autor alebo tajomník, resp. členovia
Realizačného tímu. Pri jednotlivých položkách sú uvedené prípadné pripomienky, aby ich vedel autor
hneď riešiť.

Schéma č. 10

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: Základné informácie

Kód NŠZ: 496181
Názov NŠZ: Mechanik počítačových sietí - Pripomienkovanie: 0
Garancia: Elektrotechnika
Autor NŠZ: Galba Juraj (juraj.galba)
Členovia pracovnej skupiny: 0
Stav NŠZ: Zverejnený v IS NSP
Dátum zverejnenia v IS NSP: 29.07.2015
Alternatívne názvy: Kabelážnik počítačových sietí, Servisný technik
počítačových sietí, Správca hardvéru počítačových sietí - Pripomienkovanie: 4
Charakteristika: Mechanik počítačových sietí na základe projektu siete
realizuje jednoduchú alebo štruktúrovanú metalickú a optickú kabeláž na
pripojenie počítačov k aktívnym sieťovým prvkom. Zostavuje pracovné
stanice PC, vykonáva ich modernizáciu, pripája k ním periférne zariadenia a
vykonáva základnú konfiguráciu týchto zariadení. - Pripomienkovanie: 3
Regulované zamestnanie: Výkon tohto zamestnania je regulovaný
nasledovným právnym predpisom: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia v znení neskorších predpisov - Pripomienkovanie: 0
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia: Výkon tohto zamestnania vyžaduje
zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie: Osvedčenie
na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom
(elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v
znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) - Nutný - Pripomienkovanie: 0
Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Poznámka: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v
znení neskorších predpisov § 21 ods. (1) a (2) - Pripomienkovanie: 0
Odborná prax: Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax Pripomienkovanie: 2
Klasifikácie: ISCO-08: - 7422 Servisní a prevádzkoví pracovníci zariadení
informačných a komunikačných technológií, SK ISCO-08: - 7422003 Mechanik
počítačových sietí, SK NACE Rev.2: - Divízie SK NACE Rev.2: - 26 Výroba
počítačových, elektronických a optických výrobkov, 27 Výroba elektrických
zariadení, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
EKR: úroveň 4, NKR: úroveň 4, ISCED: 354 - Pripomienkovanie: 1

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Popis položiek:
▪

Kód NŠZ: identifikuje NŠZ v celkovej databáze Registra zamestnaní, je tvorený zo šiestich
numerických znakov a v rámci metodickej a technickej podpory ho vypĺňa tajomník.

▪

Názov NŠZ: viď popis položky pod schémou č. 1

▪

Garancia: viď popis položky pod schémou č. 7

▪

Autor NŠZ: odborník vyškolený v IS NSP/SRI na tvorbu NŠZ. Jeho meno uvádza tajomník na
základe schváleného harmonogramu rozdelenia NŠZ garantovaných sektorovou radou. Ďalší
členovia sektorovej rady, resp. pracovnej skupiny sa na tvorbe NŠZ podieľajú prostredníctvom
pripomienkovania a spolupracujú s autorom na finalizácii NŠZ.

▪

Stav NŠZ: situácia v čase tvorby/revízie NŠZ - vypĺňa ju tajomník a vyberá zo stavov:
nepriradený, aktivovaný, rozpracovaný, pripomienkovanie pracovnej skupiny, pripomienkové
konanie pre všetkých, ukončený, schválený, zverejnený v IS NSP alebo prebieha revízia. NŠZ
zverejnený v IS NSP je schválený sektorovou radou a následne Alianciou. V tomto prípade sa
uvádza aj dátum zverejnenia NŠZ v IS NSP.

▪

Alternatívne názvy: viď popis položky pod schémou č. 1

▪

Charakteristika: viď popis položky pod schémou č. 1

▪

Regulovanie zamestnanie: viď popis položky pod schémou č. 2

▪

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia: viď popis položky pod schémou č. 4

▪

Požadovaný stupeň vzdelania: viď popis položky pod schémou č. 2

▪

Odborná prax: viď popis položky pod schémou č. 2

▪

Klasifikácie: viď popis jednotlivých položiek pod schémou č. 2

Tretia oblasť „Kompetenčný model“ (viď schéma č. 11) predstavuje kľúčové požiadavky
zamestnávateľov potrebné na kvalifikovaný výkon NŠZ a uvádza ich autor. Ku všeobecným
spôsobilostiam stanovuje jednu z troch úrovní (elementárna, pokročilá alebo vysoká), pri odborných
vedomostiach a odborných zručnostiach uvádza náročnosť podľa stupňa EKR.
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Schéma č. 11

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: Kompetenčný model
Všeobecné spôsobilosti: Zoznam pridelených všeobecných
spôsobilostí: manuálna zručnosť - vysoká úroveň; digitálna gramotnosť
(počítačové spôsobilosti) - pokročilá úroveň; technická gramotnosť pokročilá úroveň; analyzovanie a riešenie problémov - elementárna
úroveň; environmentálna (prírodovedná) gramotnosť- elementárna
úroveň; fyzická zdatnosť- elementárna úroveň; informačná gramotnosťelementárna úroveň; komunikácia (jednanie s ľuďmi) - elementárna
úroveň; matematická gramotnosť - elementárna úroveň; organizovanie
a plánovanie práce - elementárna úroveň; pružnosť v myslení
(adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) - elementárna
úroveň; samostatnosť - elementárna úroveň; tímová prácaelementárna úroveň
Zoznam všeobecných spôsobilostí na doplnenie ... Pripomienkovanie: 0
Odborné vedomosti: Zoznam priradených odborných vedomostí:
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad
bezpečnosti pri práci - 4 EKR; periférne zariadenia PC - 4 EKR.
Špecifikácia: Princípy činností periférnych zariadení PC, znalosť
komponentov a materiálov, ktoré obsahujú.; optické komunikačné
médiá - 4 EKR. Špecifikácia: Prehľad v druhoch optických káblov,
spôsoboch ich ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.;
metalické komunikačné médiá - 4 EKR. Špecifikácia: Prehľad v
kategóriach metalických káblov pre počítačové siete, spôsoboch ich
ukončovania a jednoduché overenie ich funkčnosti.; IP adresný systém 4 EKR. Špecifikácia: Základná znalosť sieťovania a podsieťovania v IP
adresnom systéme.; projektová dokumentácia počítačových sietí - 4
EKR. Špecifikácia: Čítanie výkresov projektovej dokumentácie a
technických správ k projektom.; konfigurácia sieťových parametrov - 4
EKR. Špecifikácia: Konfigurovanie sieťových parametrov klientských
zariadení počítačovej siete na základnej úrovni.; princípy diagnostiky
porúch komunikačných médií - 4 EKR. Špecifikácia: Ovládanie princípov
základnej diagnostiky porúch na metalických a optických vedeniach
počítačových sietí.; princípy uzemňovania tienenia kabeláže - 4 EKR.
Špecifikácia: Princípy uzemňovania káblov v metalických
komunikačných rozvodoch, dátových rozvádzačov a ostatných
komponentov počítačových sietí.; konštrukcia počítačovej siete - 4 EKR.
Špecifikácia: Ovládanie zásad kladenia elektrických a optických vedení a
ich ochrany. Pridať odbornú vedomosť: ....Pripomienkovanie: 0
Odborné zručnosti: Zoznam priradených odborných zručností:
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce - 4 EKR;
inštalácia, diagnostika a výmena rádiokomunikačných zariadení
počítačových sietí - 4 EKR; konfigurácia sieťových parametrov
klientských zariadení počítačových sietí - 4 EKR; meranie technických
veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a
telekomunikačných zariadení - 4 EKR. Špecifikácia: Diagnostika a
odstránenie porúch v napájaní komponentov počítačových sietí z
napájacej siete a záložných zdrojov.; montáž konštrukčných prvkov
počítačových a telekomunikačných sietí - 4 EKR; ukončovanie
metalických a optických káblových vedení v patch paneloch a
klientských zásuvkách - 4 EKR; uzemňovanie tienenia metalických
káblov, dátových rozvádzačov a ostatných komponentov počítačových
sietí - 4 EKR; zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie
elektrických slaboprúdových rozvodov ich súčastí a zariadení - 4 EKR;
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických
obvodov, prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky - 4 EKR
Pridať odbornú zručnosť: ....Pripomienkovanie: 2
SZČO: - Živnostenské minimum:

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Priradené k NŠZ:

Popis položiek:
▪

Všeobecné spôsobilosti: viď popis položky pod schémou č. 3

▪

Odborné vedomosti: viď popis položky pod schémou č. 3

▪

Odborné zručnosti: viď popis položky pod schémou č. 3

▪

SZČO: Ak má byť vytváraný NŠZ uvádzaný ako remeselná, resp. viazaná živnosť, zaklikne sa
v okienku „Živnostenské minimum“ a z rolovacej lišty sa vyberie konkrétny NŠZ, ku ktorému
má byť tento vytváraný NŠZ priradený.

Štvrtá oblasť „Doplňujúce informácie“ umožňuje autorovi vložiť ilustračnú fotografiu výstižne
charakterizujúcu vykonávané zamestnanie a Realizačnému tímu doplniť príslušnosť ku povolaniu.

Schéma č. 12

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: Doplňujúce informácie

Ilustračná fotografia: Príslušnosť k povolaniu: Mechanik zariadení IT

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Popis položiek:
▪

Ilustračná fotografia: viď popis položky pod schémou č. 1

▪

Príslušnosť k povolaniu: viď popis položky pod schémou č. 2

Piata oblasť „NSK“ úzko súvisí s konkrétnym NŠZ a je určená pre relevantné výsledky výstupov najmä
projektu NSK (dominantná dátová základňa). Relevantná je najmä v súvislosti s dosiahnutím
optimálneho prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania.

203

Schéma č. 13

NŠZ – „Mechanik počítačových sietí“ – oblasť: NSK

Hodnotiaci štandard: Kvalifikačný štandard: -

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Popis položiek:
▪

Hodnotiaci štandard: (ak je vyplnený) umožňuje kliknúť na link, ktorý, v rámci informačného
systému NSK, zobrazí schválený hodnotiaci štandard. Predstavuje proces hodnotenia
vedomostí/zručností a spôsobilostí v NŠZ cez určené kritéria hodnotenia, formou prostriedkov
a postupov hodnotenia a celkové metodické nastavenie pokynov na skúšky, ktorými sa overia
dosiahnuté vzdelávacie výstupy. Evidencia o výkone žiaka v rámci vzdelávacieho výstupu je
dôkazom dosiahnutia výkonového štandardu.

▪

Kvalifikačný štandard: (ak je vyplnený) umožňuje kliknúť na link, ktorý, v rámci informačného
systému NSK, zobrazí schválený kvalifikačný (výkonový) štandard. Tento demonštruje základné
kritérium zvládnutia vedomostí/zručností a spôsobilostí žiaka, t.j. vymedzuje ich úroveň
a popisuje to, čo má žiak po skončení určitého vzdelávania preukázať. Identifikuje merateľnosť
vyučovacieho procesu, tzn., že opisuje produkt výučby. Na jeho základe sa vzdelávacím
výstupom uznáva konkrétna kvalifikácia, či už čiastočná alebo úplná.

4.1.2

Rámcový návrh rozšírenia štruktúry NŠZ s popisom nových položiek

Rozšírenie/zmena štruktúry NŠZ sa realizovala najmä v nadväznosti na plánované:

13. sledovanie inovačných procesov (súvisiacich i so vznikom nových zamestnaní na trhu práce),
14. zmenu kľúčových kompetencií zamestnancov a stanovovanie budúcich požiadaviek
zamestnávateľov na ne a
15. doplnenie nových klasifikácií a ďalších efektívnejších prvkov prenosu potrieb zamestnávateľov
do systému celoživotného vzdelávania.

Zmena štruktúry bola navrhnutá viacerými spôsobmi, a to:

204

1. Návrh na presun položky v rámci štruktúry NŠZ,
2. Návrh na premenovanie položky v rámci štruktúry NŠZ,
3. Doplnenie novej položky v rámci štruktúry NŠZ,
4. Odstránenie položky zo štruktúry NŠZ.
Nižšie je uvedená navrhovaná zmena štruktúry NŠZ, v rámci oboch zobrazení, ktoré boli popisované
vyššie, v nasledujúcej postupnosti:
1. pre expertov prihlásených v IS NSP/SRI v „Privátnej zóne“, v časti „NŠZ“ – pri tvorbe, revízii,
resp. prezeraní NŠZ a
2. pre odbornú a laickú verejnosť, ktorá si Karty jednotlivých zamestnaní iba prezerá v IS
NSP/SRI – v časti: „Register zamestnaní“.
Poznámka: Žltou farbou sú nižšie v texte navrhované zmeny a doplnenia v pôvodnej štruktúre oboch
zobrazení.

1. Navrhované zmeny v štruktúre a zobrazení NŠZ pre prihlásených expertov v IS NSP/SRI:

Zoznam

Základné informácie

Kompetenčný model

pripomienok

▪

Zoznam pripomienok
a) Zoznam pripomienkujúcich so záznamom33
b) Zoznam pripomienkujúcich bez pripomienok34
c) Pripomienky

▪

Základné informácie
a) Kód NŠZ
b) Názov NŠZ

32

zmenený názov položky
doplnená textácia
34
preformulovaný názov položky
33
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Doplňujúce informácie

NSK CŽV32

c) Garancia
d) Autor NŠZ
-

Autor

-

Členovia pracovnej skupiny

-

Stav

-

Dátum zverejnenia v IS NSP/SRI35

-

Číslo revízie36

e) Stav NŠZ

f)

Alternatívne názvy
-

Slovenská verzia

-

Cudzojazyčný ekvivalent37

g) Charakteristika, profil práce a pracovné prostriedky38
-

Charakteristika

-

Podrobná charakteristika zamestnania

-

Profil práce39

-

Pracovné prostredie40

-

Pracovné prostriedky41

h) Regulované zamestnanie

35

ak nie je zverejnený bude tam uvedené „-„
systém uvedie počet revízií, ktorými už NŠZ prešiel (vo formáte ID NŠZ.číslo revízie) – ak ešte nebol revidovaný
bude tam uvedené „-„
37
Pri každom NŠZ sa bude zobrazovať aspoň jeden anglický názov – minimálne ako preklad. Je to dôležité aj pre
následné porovnanie so zamestnaním cez ESCO. Uvedené tu však môžu byť i ďalšie súvisiace cudzojazyčné názvy.
Položku vypĺňa tajomník, ktorý sa môže inšpirovať názvom zamestnania z databázy ESCO. Do tejto položky však
môže vstupovať aj autor a dopĺňať nové cudzojazyčné pomenovania NŠZ.
38
návrh na rozšírenie názvu vzhľadom na doplnenie podpoložiek
39
Profil práce bude bližšie definovať charakter práce/činností. Vyplní ho autor výberom z rolovacej lišty. Číselník
vytvorí Realizačný tím.
40
Pracovné prostredie bude informovať o rôznych typoch záťaží a rizikovosti práce v rámci konkrétneho
zamestnania. Vyplní ho autor výberom jednej alebo viacerých položiek z rolovacej lišty. Číselník vytvorí
Realizačný tím.
41
Uvedú sa najpoužívanejšie pracovné prostriedky, ktoré sa používajú v rámci výkonu konkrétneho zamestnania.
Položku vyplní autor výberom jednej alebo viacerých položiek z rolovacej lišty. Číselník vytvorí Realizačný tím.
36
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i)

j)

-

Právny predpis

-

Poznámka

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
-

Certifikát

-

Špecifikácia certifikátu

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Stupeň vzdelania

-

Poznámka

k) Odborná prax

l)

-

Dĺžka odbornej praxe

-

Právny predpis

-

Poznámka

Klasifikácie
-

SK ISCO-08

-

SK NACE Rev. 2
o

divízia SK NACE Rev. 2

o

sekcia SK NACE Rev. 2

-

CPA 201542

-

EKR

-

NKR

-

ISCED 201144

-

ESCO45

SKKR43

42

Do časti klasifikácií bude doplnená Štatistická klasifikácia produktov podľa činností. Výber bude riešený
v nadväznosti na prevodník NACE – zobrazovaná bude najvyššia úroveň, po rozkliknutí sa zobrazia aj nižšie
úrovne. Túto položku vytvorí Realizačný tím, autor má možnosť doplniť ďalšie položky cez rolovaciu lištu
a následne skonzultovať to s tajomníkom.
43
premenovanie položky
44
doplnenie formulácie položky
45
Realizačný tím bude priraďovať link na prípadný zodpovedajúci NŠZ v ESCO. Keď bude databáza zručností
a vedomostí v ESCO verifikovaná, víziou je, že tvorcovia NŠZ budú porovnávať priradené ESCO zamestnanie na
úrovni zručností a vedomostí, odlíšia spoločné prvky a náš národný ekvivalent.
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-

▪

Príslušnosť k povolaniu46

Kompetenčný model
a) Všeobecné spôsobilosti

Kľúčové kompetencie47

-

všeobecné KK s úrovňou SKKR48

-

špecifické KK s požadovanou úrovňou49

b) Odborné vedomosti
-

Prierezové OV50 s úrovňou EKR

-

Budúcnosť prierezových OV s úrovňou SKKR + špecifikácia51

-

Sektorové OV52 s úrovňou EKR

-

Budúcnosť sektorových OV s úrovňou SKKR + špecifikácia53

SKKR + špecifikácia

SKKR + špecifikácia

c) Odborné zručnosti
-

Prierezové OZ54 s úrovňou EKR

-

Budúcnosť prierezových OZ s úrovňou SKKR + špecifikácia55

-

Sektorové OZ s úrovňou EKR

-

Budúcnosť sektorových OZ s úrovňou SKKR + špecifikácia56

46

SKKR + špecifikácia

SKKR + špecifikácia

premiestnené z časti „Doplňujúcich informácií“ do „Klasifikácií“
zmena formulácie položky vzhľadom na navrhovanú zmenu kompetenčného modelu
48
uvedené automaticky systémom pre všetky NŠZ na konkrétnej úrovni SKKR
49
výber z ponúkaného číselníka realizuje autor a pri každej vybranej kompetencii určí výšku požadovanej úrovne
– elementárnu/pokročilú/vysokú
50
pre konkrétnu výšku SKKR sa budú automaticky zobrazovať prierezové OV, k nim však bude môcť autor doplniť
špecifikáciu
51
ak bude autor vedieť uviesť predpokladané prierezové OV (v horizonte 3-5 rokov) nutné na výkon prác pri NŠZ
vzhľadom na stanovenú výšku SKKR, bude ich môcť nadefinovať a zároveň k nim zadať bližšiu špecifikáciu
52
z databázy OV budú autorom vybrané tie sektorové OV, ktoré sú potrebné na výkon prác v konkrétnom NŠZ
53
ak bude autor vedieť uviesť predpokladané sektorové OV (v horizonte 3-5 rokov) nutné na výkon prác pri NŠZ
vzhľadom na stanovenú výšku SKKR, bude ich môcť nadefinovať a zároveň k nim zadať bližšiu špecifikáciu
54
pre konkrétnu výšku SKKR sa budú automaticky zobrazovať prierezové OZ, k nim však bude môcť autor doplniť
špecifikáciu
55
ak bude autor vedieť uviesť predpokladané prierezové OZ (v horizonte 3-5 rokov) nutné na výkon prác pri NŠZ
vzhľadom na stanovenú výšku SKKR, bude ich môcť zadefinovať a zároveň k nim doplniť bližšiu špecifikáciu
56
ak bude autor vedieť uviesť predpokladané sektorové OZ (v horizonte 3-5 rokov) nutné na výkon prác pri NŠZ
vzhľadom na stanovenú výšku SKKR, bude ich môcť nadefinovať a zároveň k nim zadať bližšiu špecifikáciu
47
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▪

-

SZČO57

-

Uplatňovanie ochrany práv zamestnancov (ak je relevantné)58

Doplňujúce informácie
a) Ilustračná fotografia

▪

NSK CŽV
a) Rating poskytovateľov celoživotného vzdelávania59
b) Hodnotiaci štandard (bude sa zobrazovať, ak bude naplnený - prelinkovanie) 60
c) Kvalifikačný štandard (bude sa zobrazovať, ak bude naplnený - prelinkovanie) 61

2. Navrhované zmeny v štruktúre a zobrazení NŠZ pre odbornú a laickú verejnosť na stránke
www.sustavapovolani.sk sú nasledujúce:

Karta

Oblasť

zamestnania

pre CŽV

O sektore

Uplatniteľnosť

Trendy na

Pripomienky a

na trhu práce62

trhu práce63

otázky64

Vytlačiť

57

Uložiť ako

Garancia

Poslať mailom65

ak môže byť NŠZ vykonávaný aj ako živnosť, tajomník vyklikne živnostenské minimum a priradí NŠZ, z ktorého
sa bude vytvárať nový NŠZ pre živnostníka. Zmenou bude fakt, že autor si môže vybrať jeden z viacerých typov
živnostenského minima – a to v nadväznosti na technické povolania, potravinárske, lekárske a pod. Databáza
bude spojená s databázou v rámci kompetenčného modelu – OZ, bude potrebná úprava číselníka Realizačným
tímom a vytvorenie možnosti živnostenského minima.
58
V nadväznosti na vykliknuté SZČO systém automaticky natiahne balíček zodpovedajúcich položiek. Databáza
bude spojená s databázou v rámci kompetenčného modelu (OZ) a bude potrebná úprava číselníka Realizačným
tímom.
59
Víziou Realizačného tímu je, na základe vytvorenej metodiky, umožniť sektorovej rade stanoviť top 10/5/1
poskytovateľov celoživotného vzdelávania. Budú tu uvádzané informácie za „top školy pre vzdelávanie“, a to
v rámci sektora, rovnako ako aj hodnotenie akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania
a poskytovateľov rekvalifikácií.
60
štruktúra sa upraví podľa výstupov projektu NSK, resp. SOK
61
štruktúra bude upravená podľa výstupov projektu NSK, resp. SOK
62
bude obsahovať informácie o možných voľných pracovných miestach, ktoré je možné vykonávať na základe
splnenia predpokladov a požiadaviek stanovených pre konkrétny NŠZ
63
bude obsahovať informácie o konkrétnom zamestnaní, v nadväznosti na SK ISCO-08. Zdrojom budú
www.trendyprace.sk
64
návrh na umiestnenie na spodku stránky
65
doplnená funkcionalita stránky
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▪

Karta zamestnania
a) Názov NŠZ
b) Charakteristika
-

Charakteristika zamestnania

-

Podrobná charakteristika zamestnania (ak je vyplnená)

c) Sektorová rada
-

Názov sektorovej rady

-

Malé logo sektorovej rady

d) Alternatívne názvy
-

Slovenská verzia

-

Cudzojazyčný ekvivalent66

e) Požadovaný stupeň vzdelania

f)

NKR

-

Stupeň vzdelania

-

Poznámka

SKKR

g) EKR
h) ISCED 2011
i)

j)

66

Regulované povolanie
-

Právny predpis

-

Poznámka

Odborná prax
-

Dĺžka odbornej praxe

-

Právny predpis

-

Poznámka

minimálne jeden, v anglickom, resp. inom frekventovanom cudzom jazyku (inšpirácia ESCO)

210

k) ISCO-08
l)

SK ISCO-08

m) Divízia SK NACE Rev. 2
n) CPA 201567
o) ESCO68
p) Príslušnosť k povolaniu

▪

Kompetencie
a) Všeobecné spôsobilosti

Kľúčové kompetencie

-

všeobecné KK s úrovňou SKKR

-

špecifické KK s požadovanou úrovňou

b) Odborné vedomosti
-

Prierezové OV s úrovňou EKR

SKKR + špecifikácia

-

Budúcnosť prierezových OV s úrovňou SKKR + špecifikácia69

-

Sektorové OV70 s úrovňou EKR

-

Budúcnosť sektorových OV71 s úrovňou SKKR + špecifikácia

SKKR + špecifikácia

c) Odborné zručnosti
-

Prierezové OZ s úrovňou EKR

-

Budúcnosť prierezových OZ s úrovňou SKKR + špecifikácia72

-

Sektorové OZ73 s úrovňou EKR

67

SKKR + špecifikácia

SKKR + špecifikácia

štatistická klasifikácia produktov podľa činností – na štvormiestnej úrovni v tvare: XX.XX. Z tohto hľadiska pôjde
o uvedenie viacerých kódov, ktoré budú zodpovedať konkrétnemu NŠZ
68
Uvedenie linku na konkrétne zamestnanie (z databázy ESCO), ktoré je porovnateľné s NŠZ. V prípade, ak nie je,
bude uvedené „-„.
69
v IS NSP/SRI v časti „Odborné vedomosti“ sa bude zobrazovať ako druhá časť na lište “Prierezové OV” s
názvom “Budúcnosť prierezových OV” a po kliknutí na názov sa zobrazia konkrétne informácie
70
po verifikácii databázy vedomostí a zručností z ESCO víziou Realizačného tímu je poprepájať jednotlivé
odborné vedomosti z ESCO s odbornými vedomosťami uvedenými v NŠZ
71
v IS NSP/SRI v časti „Odborné vedomosti“ sa bude zobrazovať ako druhá časť na lište “Sektorové OV” s názvom
“Budúcnosť sektorových OV” a po kliknutí na názov sa zobrazia konkrétne informácie
72
v IS NSP/SRI v časti „Odborné zručnosti“ sa bude zobrazovať ako druhá časť na lište “Prierezové OZ” s názvom
“Budúcnosť prierezových OZ” a po kliknutí na názov sa zobrazia konkrétne informácie
73
po verifikácii databázy vedomostí a zručností z ESCO je víziou Realizačného tímu poprepájať jednotlivé odborné
zručnosti z ESCO s odbornými zručnosťami uvedenými v NŠZ
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▪

▪

▪

-

Budúcnosť sektorových OZ74 s úrovňou SKKR + špecifikácia

-

Uplatňovanie ochrany práv zamestnancov (ak je relevantné)75

-

SZČO76

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
-

Certifikát

-

Špecifikácia certifikátu

Profil práce a podmienky výkonu práce77
-

Profil práce

-

Pracovné prostredie

-

Pracovné prostriedky

Doplňujúce informácie
-

Zverejnenie NŠZ

-

dátum zverejnenia NŠZ

-

platnosť NŠZ78

Pripomienky a otázky79

▪

Vytlačiť

Uložiť ako

Poslať mailom

Oblasť pre CŽV

74

v IS NSP/SRI v časti „Odborné zručnosti“ sa bude zobrazovať ako druhá časť na lište “Sektorové OZ” s názvom
“Budúcnosť sektorových OZ” a po kliknutí na názov sa zobrazia konkrétne informácie
75
položka sa bude zobrazovať v časti kompetenčného modelu a ak bude NŠZ vykonávaný ako živnosť, bude tu
uvádzaná informácia o uplatňovaní ochrany práv zamestnancov
76
položka bude umiestnená do časti kompetenčného modelu - v prípade ak je NŠZ vykonávaný ako živnosť. Tu
bude uvedený vybraný typ živnostenského minima
77

zobrazovanie ďalších dôležitých informácií o zamestnaní, doplňujúcich základnú charakteristiku zamestnania
systém by mal automaticky po dvoch rokoch upozorniť na potrebu aktualizácie
79 položka bude umiestnená na spodku stránky, s rovnakou funkcionalitou - po rozkliknutí sa otvorí formulár, do ktorého je
možné vpisovať: meno, e-mail, predmet a text
78
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-

Rating poskytovateľov celoživotného vzdelávania80

-

Hodnotiaci štandard (bude sa zobrazovať, ak bude naplnený –
prelinkovanie)

-

Kvalifikačný štandard (bude sa zobrazovať, ak bude naplnený –
prelinkovanie)

▪

▪

O sektore
-

Charakteristika sektora81

-

Sektorové stratégie82

-

Sektorové dohody83

-

Inovácie v sektore84

Uplatniteľnosť na trhu práce

-

▪

Uplatniteľnosť na trhu práce/Pracovné pozície85

Trendy na trhu práce
-

Trendy na trhu práce86

• Pripomienky a otázky87
• Garancia
▪ Sektorová rada
▪ Sociálny partner
80

zobrazovanie top 10/5/1 poskytovateľov celoživotného vzdelávania a uvádzané informácie za „top školy pre vzdelávanie“,
a to v rámci sektora, rovnako ako aj hodnotenie akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania
a poskytovateľov rekvalifikácií
81

pravidelná aktualizácia zabezpečená novými údajmi v súvislosti s vybranými výsledkami zberu za Aktivitu č. 2
uvádzané najdôležitejšie výňatky (dôležité pre NŠZ), ako napr. prognózy vývoja zručností pre zamestnancov,
resp. vývojové trendy a pod.
83
informácia o uzatvorených sektorových dohodách v sektore
84
vložené zaujímavé informácie v súvislosti s vplyvom inovácií a nadväzujúcich inovačných riešení v rámci
pracovných miest, súvisiacich s digitalizáciou, robotizáciou, ochranou životného prostredia a pod. - potrebná
pravidelná aktualizácia
85
zobrazovanie informácií o voľných pracovných miestach, ktoré je možné vykonávať na základe splnenia
predpokladov a požiadaviek stanovených pre konkrétny NŠZ
86
uvádzaný profesiogram
87
presunuté na koniec stránky k položkám „Vytlačiť“ a „Uložiť ako“
82
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4.2

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

V sledovanom období sa plynulo pokračovalo na prácach najmä v súvislosti s tvorbou nástroja na
porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ. V súvislosti s významnou zmenou
kompetenčného modelu bude i vytváraný nástroj postupne prispôsobovaný novej štruktúre
kompetenčného modelu (bližší popis viď nižšie v texte).

4.2.1

Nástroj na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ

Nástroj na porovnávanie kompetencií medzi dvoma a viacerými NŠZ bude teda obsahovať nasledujúce
oblasti, ktoré bude jednotlivo možné porovnávať medzi sebou, a to:
1. kľúčové kompetencie,
2. odborné vedomosti,
3. odborné zručnosti.
Základnými predpokladmi používania nástroja sú nasledujúce očakávania:
1. Kľúčové kompetencie:
▪

Všeobecné kľúčové kompetencie – 8 základných kategórií a jedna podkategória (popísaných
podľa úrovne náročnosti) bude automaticky pridelených k NŠZ podľa stanovenej SKKR ako
nutné na výkon konkrétneho zamestnania. Nebude možné ich autorom vymazať, iba k nim
jednotlivo dopísať pripomienku.

▪

Špecifické kľúčové kompetencie – 7 základných kategórií, spolu s ďalšími podkategóriami
a jednotlivými položkami bude možné autorom, po zvážení, odstraňovať alebo doplňovať,
resp. iba meniť požadovanú úroveň, ktorá zodpovedá schopnosti mať uvedenú špecifickú
kľúčovú kompetenciu ako nutnú na výkon konkrétneho zamestnania.

▪

Bližší popis všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií bude k dispozícii každému
expertovi – kliknutím na vybranú kľúčovú kompetenciu. Rovnako aj všeobecný popis pre
jednotlivé úrovne podľa SKKR v rámci všeobecných kľúčových kompetencií a popis každej
z troch úrovní zvládnutia špecifických kľúčových kompetencií.

214

2. Odborné vedomosti:
▪

Prierezové odborné vedomosti – budú priradené ku konkrétnemu NŠZ automaticky, a to podľa
výšky úrovne SKKR (= úroveň v rámci celého NŠZ) a budú charakterizované ako nutné na výkon
daného zamestnania. Nebude možné ich autorom vymazať, iba k nim bude možné dopísať
pripomienku.

▪

Sektorové odborné vedomosti – bude možné autorom, po zvážení, odstraňovať alebo
doplňovať nové, resp. upravovať už nahodnotené sektorové odborné vedomosti, v rámci
konkrétneho NŠZ; pridávať, upravovať a vymazávať špecifikácie uvedené pri vedomostiach;
stanovovať úroveň SKKR; pridávať a riešiť pripomienky ku konkrétnym vedomostiam
a vyhľadávať nové sektorové odborné vedomosti.

▪

Špecifické a nevyužité odborné vedomosti – autorovi bude umožnené odstraňovať, vyhľadávať
z databázy nové a dopĺňať také odborné vedomosti, ktoré buď ešte nevyužil žiaden NŠZ a teda
nie sú priradené k niektorej sektorovej rade ako sektorové, alebo dopĺňať nové odborné
vedomosti, ktoré sú špecifické iba pre konkrétny NŠZ; pridávať, upravovať a vymazávať
špecifikácie uvedené pri vedomostiach; stanovovať úroveň SKKR; pridávať a riešiť pripomienky
ku konkrétnym vedomostiam.

3. Odborné zručnosti:
▪

Prierezové odborné zručnosti – budú priradené ku konkrétnemu NŠZ automaticky, a to podľa
výšky úrovne SKKR za celý NŠZ. Budú vyznačené ako nutné na výkon daného zamestnania a
nebude možné ich autorom vymazať, iba k nim bude možné dopísať pripomienku.

▪

Sektorové odborné zručnosti – autor bude môcť odstrániť alebo doplniť nové, resp. upravovať
už nahodnotené sektorové odborné zručnosti, v rámci konkrétneho NŠZ; pridávať, upravovať
a vymazávať špecifikácie uvedené pri zručnostiach; stanovovať úroveň SKKR; pridávať a riešiť
pripomienky ku konkrétnym zručnostiam, resp. vyhľadávať nové sektorové odborné zručnosti
z databázy.

▪

Špecifické a nevyužité odborné zručnosti – autorovi bude umožnené odstraňovať, vyhľadávať
z databázy nové a dopĺňať odborné zručnosti nevyužité pri žiadnom NŠZ, alebo dopĺňať také
odborné zručnosti, ktoré sú špecifické iba pre konkrétny NŠZ; pridávať, upravovať a vymazávať
špecifikácie uvedené pri zručnostiach; stanovovať úroveň SKKR; pridávať a riešiť pripomienky
ku konkrétnym zručnostiam.
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Je možné konštatovať, že práca expertov v novom nástroji bude závisieť od dvoch úrovní povolenia:
1. povolené prezerať a
2. povolené meniť.
Povolené prezerať – budú mať umožnené všetci prihlásení do IS NSP/SRI. V rámci tohto povolenia sa
bude dať prezerať zloženie každého jedného NŠZ88 v súvislosti s kľúčovými kompetenciami, odbornými
vedomosťami i odbornými zručnosťami a zároveň v prehľadnej forme porovnávať jednotlivé NŠZ
medzi sebou, v rámci hociktorej kvalifikačnej úrovne, a to bez ohľadu na stav spracovania. V prípade
potreby je možné doplniť pripomienku pre autora.
Povolené meniť – budú mať umožnené iba autori konkrétnych NŠZ a aj to iba za stanovených
podmienok v rámci vybraných stavov spracovania (bližšie popísané nižšie v texte).
Za úpravu NŠZ sa bude považovať aktivita autora v nasledujúcich oblastiach:
1. doplnenie špecifickej KK, odbornej vedomosti/zručnosti (sektorovej/prierezovej, resp.
špecifickej/nevyužitej) do autorského NŠZ,
2. doplnenie

budúcej

požadovanej

vedomosti/zručnosti

z oddelenej

databázy

vedomostí/zručností do autorského NŠZ,
3. doplnenie/upravenie, resp. vymazanie špecifikácie v rámci vybranej vedomosti/zručnosti,
4. odstránenie špecifickej KK, odbornej vedomosti/zručnosti (sektorovej/prierezovej, resp.
špecifickej/nevyužitej) z autorského NŠZ,
5. úprava, resp. doplnenie výšky SKKR pri odbornej vedomosti/zručnosti (v rámci
sektorovej/prierezovej, resp. špecifickej/nevyužitej), rovnako ako aj pri budúcej požadovanej
vedomosti/zručnosti,
6. úprava, resp. doplnenie úrovne (elementárnej, pokročilej, vysokej) u špecifickej KK a
7. ne/akceptovanie pripomienky89.

88

bude ale potrebné brať do úvahy skutočnosť, že jednotlivé stavy spracovania NŠZ charakterizujú aj jeho možnú
naplnenosť/prepracovanosť. V prípadoch ako: “TEST”, “aktivovaný”, “rozpracovaný”, resp. “pripomienkové
konanie pracovnej skupiny” nebudú pravdepodobne ešte obsahovať finálne zloženie NŠZ z pohľadu
kompetenčného modelu
89
Zadávanie a riešenie pripomienok k NŠZ: a) pripomienky môžu zadávať všetci prihlásení experti v IS NSP/SRI;
b) pripomienky riešia (akceptujú/neakceptujú – pridajú odôvodnenie) autori konkrétnych NŠZ; c) pripomienky
a stav ich spracovania môžu vidieť všetci prihlásení experti v IS NSP/SRI, vrátane autorov.
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Poznámka: V súvislosti plánovaným s prepájaním NŠZ so zodpovedajúcimi ESCO zamestnaniami na
úrovni vedomostí/zručností bude nástroj pravdepodobne dopracovaný pre potreby možnosti
porovnania zamestnaní na úrovni zručností a vedomostí, kedy budú autori definovať spoločné prvky
NŠZ s medzinárodným zamestnaním v rámci databázy ESCO a odlíšenia našich národných špecifík.
Podľa stavu spracovania bude umožnené autorovi vstupovať do svojich NŠZ a porovnávať ich, resp.
doplňovať, tzn. upravovať ich, a to výslovne iba v súvislosti s kompetenčným modelom. Pri
nasledujúcich stavoch spracovania je možná úprava autorom:
1. aktivovaný (primárne určený na úpravy),
2. rozpracovaný (primárne určený na úpravy),
3. pripomienkové konanie pracovnej skupiny (úprava možná iba v prípade, ak na základe
návrhu členov pracovnej skupiny zapracováva akceptované zmeny do NŠZ),
4. pripomienkové konanie pre všetkých (úprava možná iba v prípade, ak na základe návrhu
iného člena/členov sektorovej rady zapracováva akceptované zmeny v NŠZ),
5. ukončený (úprava možná iba v prípade, ak na základe dohody a súhlasu všetkých členov
sektorovej rady zapracováva zmeny v NŠZ),
6. schválený (úprava možná iba v prípade, ak na základe žiadosti od členov Aliancie
zapracováva zmeny v NŠZ),
7. zverejnený v IS NSP (úprava možná iba v prípade, ak na základe žiadosti od členov Aliancie
zapracováva zmeny v NŠZ),
8. prebieha revízia (primárne určený na úpravy),
9. zapracovanie pripomienok autorom (primárne určený na úpravy),
10. ŽIVNOSŤ (úprava možná iba v prípade, ak na základe žiadosti od členov Aliancie zapracováva
zmeny v NŠZ) a
11. TEST (primárne určený na úpravy).
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4.2.1.1 Návrh základnej funkcionality nástroja
Návrh nástroja bol v prvej fáze navrhovaný na porovnávanie NŠZ v rámci iba OV, po dopracovaní
všetkých funkcionalít budú postupne pridávané moduly (databázy) KK a OZ na porovnávanie medzi
jednotlivými NŠZ.
Návrh rozloženia nástroja, vrátane základnej funkcionality je nasledujúci:
1. Výberom NŠZ podľa vyfiltrovanej sektorovej rady (označenej aj poradovým číslom) sa vpravo
na stránke zobrazí zoznam zodpovedajúcich názvov NŠZ – so stanovenou úrovňou SKKR,
počtom použitých OV a farebne označeným stavom spracovania NŠZ, ktoré je možné
jednotlivo (stlačením tlačidla „+“) pridať do finálneho výberu na porovnávanie na ľavej strane
obrazovky. Postupným pridávaním vybraných NŠZ sa stĺpce NŠZ na porovnávanie budú
rozširovať. Prvý vybraný NŠZ bude umiestnený pod „Názov NŠZ 1“, druhý vybraný NŠZ pod
„Názov NŠZ 2“, atď. Expert si bude vedieť porovnávať NŠZ v rámci jednej sektorovej rady, ale
aj v rámci viacerých sektorových rád.

2. Finálny výber NŠZ na porovnávanie medzi sebou – na ľavej časti strany (prvý stĺpec) bude
obsahovať zoznam OV s kódmi, ktoré obsahujú jednotlivé porovnávané NŠZ. V rámci riadkov
bude potom farebne vyznačená skutočnosť, ktorá OV sa nachádza pri konkrétnom NŠZ, aký má
príznak, výšku SKKR, či ne/má uvedenú špecifikáciu alebo pripomienku. Porovnávaný NŠZ bude
v záhlaví obsahovať poradové číslo sektorovej rady, jeho názov a možnosť ho kedykoľvek
odobrať z porovnávania. Čo sa týka OV – pri každom porovnávanom NŠZ, je možné OV
kedykoľvek vymazať, resp. pridať z iného NŠZ, ak autor usúdi, že ju chce do porovnávaného
NŠZ doplniť.

3. Na spodnej časti obrazovky je možné vyhľadávať v oddelených častiach: sektorové (číselné
označenie, ku ktorej sektorovej rade patria), prierezové (odlíšenie podľa úrovne SKKR)
a špecifické a nevyužité OV a priraďovať ich k porovnávaným NŠZ.
Farebné odlíšenie NŠZ podľa stavu spracovania
Návrh farebného zobrazenia podľa stavu spracovania je nasledujúci:
a) aktivovaný – žltou farbou,
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b) rozpracovaný – oranžovou farbou,
c) pripomienkové konanie pracovnej skupiny – ružovou farbou,
d) pripomienkové konanie pre všetkých – červenou farbou,
e) ukončený – fialovou farbou,
f)

schválený – svetlomodrou farbou,

g) zverejnený v IS NSP/SRI – tmavomodrou farbou,
h) prebieha revízia – zelenou farbou,
i)

zapracovanie pripomienok autorom – hnedou farbou,

j)

ŽIVNOSŤ – šedou farbou a

k) TEST – čiernou farbou.
Zloženie „Názvu NŠZ“
Oblasť „Názvu NŠZ“ v rámci nástroja na porovnávanie NŠZ sa bude skladať z troch častí (bližšie viď
schéma č. 14):
1. názov NŠZ,
2. výška SKKR a
3. číslo sektorovej rady, ktorá ho garantuje.

Schéma č. 14

Oblasť – „Názov NŠZ“ v rámci nástroja na porovnávanie NŠZ medzi sebou

Názov NŠZ 1
Betonár 3

s18

konkrétny názov NŠZ
číslo garantujúcej sektorovej rady
výška úrovne SKKR
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Poradie OV v rámci zoznamu v ľavej časti obrazovky nástroja na porovnávanie NŠZ medzi sebou
Na ľavej strane budú pod sebou v zozname postupne automaticky zobrazené konkrétne OV (v časti
„Názov OV“), patriace vybraným NŠZ, uvedeným na vrchnej lište. Zoznam začne súpisom OV, ktoré
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obsahuje prvý NŠZ, ďalej bude pokračovať tými, ktoré sú iné pre prvý a druhý NŠZ, a pod. Predmetné
OV, ktoré obsahuje prvý NŠZ budú označené rámci prvého stĺpca v príslušnom riadku výškou
SKKR, príznakom buď „s“ ako sektorové (s poradovým číslom sektorovej rady) alebo „p“ ako prierezové
a možnosťou odstránenia zo zoznamu („x“).

4.3

Vyhodnotenie rozdelenia garantovaných NŠZ do troch sektorovokompetenčných úrovní

V súvislosti s preskúmavaním nových požiadaviek na zručnosti a náplň práce jednotlivých zamestnaní
na pracovných miestach z aspektu komplexnej produktivity zamestnancov v podnikoch a organizáciách
SR s osobitným zameraním na inovačné trendy v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva
Realizačný tím v sledovanom období úvodom rozdelil garantované NŠZ do troch východiskových
sektorovo-kompetenčných úrovní. Metodicky bolo stanovené, že NŠZ za jednotlivé sektorové rady sa
budú priraďovať do sektorovo-kompetenčných úrovní podľa nasledujúceho kľúča:

▪

Nízka sektorovo-kompetenčná úroveň bude obsahovať garantované NŠZ s úrovňou SKKR 1
a SKKR 2,

▪

Stredná sektorovo-kompetenčná úroveň bude obsahovať garantované NŠZ s úrovňou SKKR 3,
SKKR 4 a SKKR 5,

▪

Vysoká sektorovo-kompetenčná úroveň bude obsahovať garantované NŠZ s úrovňou SKKR 6,
SKKR 7 a SKKR 8.

Vzhľadom na fakt, že nie všetky sektorové rady mali ku garantovaným NŠZ stanovenú výšku SKKR,
tajomníci jednotlivých sektorových rád ju kvalifikovane navrhli, a to v súvislosti s priradeným SK ISCO08, kedy sa predpokladala určitá úroveň požadovaných zručností v rámci zamestnania, resp. ak nebolo
priradené ani SK ISCO-08, vyhľadávali zodpovedajúce informácie o zamestnaniach z internetových
zdrojov90.
Vytvárané tabuľky tajomníci uvádzali v samostatných prílohách jednotlivých informácií o konkrétnych
sektorových radách, spolu s komentárom o najpočetnejšej a najmenej početnej sektorovokompetenčnej úrovni, v nadväznosti na zatriedené garantované NŠZ. Sumárne vyhodnotenie

90

napr. z www.istp.sk
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zatrieďovania garantovaných NŠZ za všetkých 24 sektorových rád do sektorovo-kompetenčných úrovní
je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 8.
Tabuľka č. 8

Vyhodnotenie garantovaných NŠZ za celé národné hospodárstvo v rámci troch
sektorovo-kompetenčných úrovní

Sektorovokompetenčná
úroveň

Počet garantovaných NŠZ za sektorové rady podľa troch sektorovo-kompetenčných úrovní
Spolu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

nízka

12

4

3

5

3

2

1

3

6

2

1

2

9

7

10

6

0

0

3

3

1

0

0

12

95

stredná

39 26 42 45 35 17 18 36 30

43

24

34

20

42

64

67

7

27

72

35

49

34

39

59

904

vysoká

20 18

11

10

38

24

20

24

28

35

60

74 104 125

69 188

13

953

7

9 29 11

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

8 11 17

21. 22. 23. 24.

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z vyššie uvedenej tabuľky je možné konštatovať, že najviac garantovaných NŠZ (953, t.j. 48,8%) bolo
zatriedených do vysokej sektorovo-kompetenčnej úrovne, pričom je to zásluhou najmä Sektorovej
rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (188) a naopak, najmenej garantovaných NŠZ (95, t.j. 4,87%)
je zatriedených do nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovne. V rámci nej boli 4 sektorové rady, ktoré
tam nepriradili žiaden zo svojich garantovaných NŠZ. Najproporcionálnejšie rozdelenie garantovaných
NŠZ má Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a Sektorová rada pre vodu,
odpad a životné prostredie.
Nasledujúce grafy č. 53 – 55 vyhodnocujú zatriedenie garantovaných NŠZ za všetky sektorové rady,
a to jednotlivo za každú z troch sektorovo-kompetenčných úrovní.
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Graf č. 53

Zatriedenie garantovaných NŠZ za 24 sektorových rád do nízkej sektorovokompetenčnej úrovne

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V grafe je uvedené v každom obdĺžniku poradové číslo sektorovej rady (vysvetlené v legende pod
grafom) a bodkočiarkou oddelený počet garantovaných NŠZ priradených v rámci konkrétnej sektorovej
rady do nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovne. V tejto úrovni najviac garantovaných NŠZ (12)
priradili: Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a Sektorová rada pre remeslá
a osobné služby, čo je v súlade so stavom nášho národného hospodárstva.
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Graf č. 54

Zatriedenie garantovaných NŠZ za 24 sektorových rád do strednej sektorovokompetenčnej úrovne

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V grafe je uvedené v každom obdĺžniku poradové číslo sektorovej rady (vysvetlené v legende)
a bodkočiarkou oddelený počet garantovaných NŠZ priradených v rámci konkrétnej sektorovej rady do
strednej sektorovo-kompetenčnej úrovne. V tejto úrovni najviac garantovaných NŠZ (72) priradila
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo.
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Graf č. 55

Zatriedenie garantovaných NŠZ za 24 sektorových rád do vysokej sektorovokompetenčnej úrovne

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V grafe je uvedené v každom obdĺžniku poradové číslo sektorovej rady (vysvetlené v legende)
a bodkočiarkou oddelený počet garantovaných NŠZ priradených v rámci konkrétnej sektorovej rady do
vysokej sektorovo-kompetenčnej úrovne. V tejto úrovni najviac garantovaných NŠZ (188) priradila
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.
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4.4

Určenie nových garancií národných štandardov zamestnaní pre NP SRI

Za sledované obdobie boli realizované úvodné rokovania v rámci troch sektorových rád, a to:

▪

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

▪

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

▪

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby.

Na rokovaniach tajomníci osobne prediskutovali s členmi sektorovej rady garanciu NŠZ. Išlo
o nasledujúce alternatívy pri rozdelení garancie:

1. garancia NŠZ zostala pôvodnému autorovi,
2. garancia NŠZ bola priradená novému autorovi,
3. garancia NŠZ v súčasnom období nebola priradená žiadnemu autorovi91.
Tajomníci vyššie uvedených sektorových rád následne finalizovali zoznam zmien garantovaných NŠZ
a uviedli ho vo svojich prílohách, v rámci vypracovania informácie o aktuálnej situácii v organizačnotechnickom zabezpečení a ďalších úlohách sektorovej rady pri realizácii SRI v súvislosti realizáciou
Priebežnej správy č. 1. V zozname uviedli zmenu garancie NŠZ a názov nového autora; ďalej také NŠZ,
ktoré v súčasnosti nie sú garantované sektorovou radou (v súvislosti s niektorým z vyššie uvedených
dôvodov), resp. uviedli potvrdenie pôvodného autora, ktorý bude konkrétny NŠZ garantovať.
Nasledujúce grafy č. 56 - 58 ukazujú percentuálny podiel zmeny garancie autorov oproti pôvodným
autorom v rámci konkrétnych NŠZ za sledované sektorové rady.

91

a to z viacerých dôvodov: vzhľadom na neúčasť budúceho garantujúceho autora na prvom rokovaní sektorovej
rady, resp. neurčením garancie NŠZ z ostávajúcich členov; návrhom na preradenie NŠZ do inej sektorovej rady;
návrhom na zrušenie NŠZ
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Graf č. 56

Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre sklo,
keramiku, minerálne výroby a nekovové materiály

38%

62%

pôvodní autori za NŠZ

zmenení autori za NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci 53-och garantovaných NŠZ zostalo 20 pôvodných autorov priradených k rovnakým NŠZ, ktoré
vytvárali v predchádzajúcom období, čo predstavuje 38% z celkovej garancie autorov za Sektorovú
radu pre sklo, keramiku, minerálne výroby a nekovové materiály. U 33-och garantovaných NŠZ sa
zmenil autor, čo predstavuje 62 % z celkovej garancie autorov za predmetnú sektorovú radu. Pri zmene
garancie nešlo iba o zmenu autora z pôvodných autorov, ktorí už aj predtým tvorili NŠZ, ale v 4-och
prípadoch išlo o nových autorov, ktorí ešte predtým v tejto sektorovej rade nevytvárali žiaden NŠZ.
Týmto bolo spolu priradených 23 NŠZ na revíziu a inováciu novým autorom.

226

Graf č. 57

Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady pre textil,
odevy, obuv a spracovanie kože

37%

63%

pôvodní autori za NŠZ

zmenení autori za NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z 59-tich garantovaných NŠZ zostalo 37 pôvodných autorov priradených k rovnakým NŠZ, ktoré
vytvárali v predchádzajúcom období, čo predstavuje 63% z celkovej garancie autorov za Sektorovú
radu pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. U 22-och garantovaných NŠZ (čo predstavuje 37%)
nastali nasledujúce situácie:
▪

zmenil sa autor (u 13-tich NŠZ),

▪

garant za NŠZ ešte nebol určený (u 5-tich NŠZ),

▪

sektorová rada podala návrh na preradenie a garanciu NŠZ do inej sektorovej rady (u troch
NŠZ),

▪

1 NŠZ bude pravdepodobne zrušený.
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Graf č. 58

Percentuálny podiel zmeny garancie autorov v rámci Sektorovej rady dopravu,
logistiku, poštové služby

37%

63%

pôvodní autori za NŠZ

zmenení autori za NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zo 101 garantovaných NŠZ zostalo 37 pôvodných autorov priradených k rovnakým NŠZ, ktoré vytvárali
v predchádzajúcom období, čo predstavuje 37% z celkovej garancie autorov za Sektorovú radu pre
dopravu, logistiku, poštové služby. U 64-och garantovaných NŠZ (čo predstavuje 63%) nastali
nasledujúce situácie:
▪

zmenil sa autor (u 22-och NŠZ),

▪

garant za NŠZ ešte nebol určený (u 42-och NŠZ).

Z vyššie uvedených grafov vyplýva, že pomer medzi nezmenenými a zmenenými autormi v skúmaných
troch sektorových radách je veľmi podobný. Najviac zmien v garancii NŠZ v súvislosti s autormi bolo
v Sektorovej rade pre dopravu, logistiku, poštové služby. Dôvodom bolo, že u 42-och NŠZ sa neurčil
garant, pretože účasti na prvom rokovaní sa ospravedlnili: zástupkyňa Letiska M. R. Štefánika, pri ktorej
sa predpokladá garancia NŠZ z oblasti letectva a zástupca inštitúcie Slovenská plavba a prístavy, a. s.,
u ktorého sa predpokladá garancia NŠZ z oblasti vodnej prepravy.
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4.5

Návrh rámcovej zmeny kompetenčného modelu

Realizačný tím v sledovanom období vytvoril úvodné grafické zobrazenie návrhu zmeny
kompetenčného

modelu,

a to

v

súvislosti

s plánovaným viacdimenzionálnym

zameraním.

V nasledujúcej schéme č. 15 je zobrazený návrh zmeny všetkých jeho troch častí. Návrh nie je konečný
a je pravdepodobné, že sa bude v priebehu najbližších realizačných období mierne upravovať. Účelom
zmeny bolo premietnutie reforiem najmä v súvislosti s:
1. inovačnými trendmi a vývojom sektorov v rámci celého národného hospodárstva, v úzkej
nadväznosti na medzinárodné prostredie,
2. sledovaním kľúčových kompetencií a predpokladanými budúcimi potrebami
zamestnávateľov,
3. identifikáciou sektorových a prierezových odborných vedomostí/odborných zručností.
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Schéma č. 15

Grafické znázornenie návrhu aktualizovaného kompetenčného modelu

Kompetenčný model

Kľúčové kompetencie
Všeobecné KK

Odborné vedomosti

Odborné zručnosti

Špecifické KK
Literárna (čitateľská) gramotnosť

Funkčná gramotnosť

Komunikačné zručnosti – kultivovaný slovný prejav

Samostatnosť

Komunikácia a riešenie konfliktov

Matematická (numerická) gramotnosť

Vyjednávanie a riešenie konfliktov
Asertivita

Manažérske zručnosti
Prezentačné zručnosti
Vedenie ľudí

Digitálna gramotnosť

Interpersonálne zručnosti

Rozhodovanie

Motivovanie ľudí

Organizovanie a plánovanie práce
Schopnosť prebrať zodpovednosť
Analyzovanie a riešenie problémov
Predvídavosť
Analytické myslenie

Myslenie

Strategické a koncepčné myslenie
Intuícia

Sociálno-emocionálne zručnosti

Informačná gramotnosť

Fyzická zdatnosť

Iniciatíva

Schopnosť sebamotivácie
Schopnosť sebaovládania
Schopnosť budovať medziľudské vzťahy
Schopnosť empatie
Improvizačné spôsobilosti
Optimizmus
Flexibilita
Schopnosť sebareflexie

Environmentálna gramotnosť
Tvorivosť (kreativita)

Prierezové OV

Prierezové OZ

Sektorové OV

Sektorové OZ

Tímová spolupráca

Finančná a ekonomická gramotnosť

Manuálna zručnosť
Odolnosť voči stresu

Jazyková gramotnosť
Umelecký talent

Špecifické a nevyužité OV Špecifické a nevyužité OZ

Spoločenská zodpovednosť
Kultivovaný písomný prejav
Technická gramotnosť
Naučiť sa učiť
Úrovne: SKKR 1 – 8

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Úrovne: elementárna, pokročilá, vysoká
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Úrovne: SKKR 1 – 8
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4.5.1

Návrh rámcovej zmeny všeobecných spôsobilostí – kľúčových kompetencií (KK)

Kľúčové kompetencie sa budú skladať z dvoch typov:
1. Všeobecné KK (s 8-mi základnými kategóriami),
2. Špecifické KK (so 7-mi základnými kategóriami).

4.5.1.1

Všeobecné KK

Predpokladá sa, že do všeobecných KK budú patriť nasledujúce kategórie:
▪

Funkčná gramotnosť92,

▪

Digitálna gramotnosť,

▪

Informačná gramotnosť,

▪

Environmentálna gramotnosť,

▪

Finančná a ekonomická gramotnosť,

▪

Jazyková gramotnosť,

▪

Spoločenská zodpovednosť,

▪

Technická gramotnosť.

Pri všeobecných KK budú výkonové kritériá stanovené osemstupňovou škálou, zodpovedajúcou
úrovniam SKKR. V súvislosti so zvyšovaním úrovne SKKR bude náročnosť na jednotlivé všeobecné KK
rásť, pričom budú uvádzané bez rozdielu pre všetky NŠZ na rovnakej kvalifikačnej úrovni SKKR
(naprieč celým národným hospodárstvom). Funkčná gramotnosť sa ako jediná, vo všeobecných KK,
bude deliť až do úrovne podkategórie, ostatné všeobecné KK budú obsahovať iba úroveň základnej
kategórie. Návrh charakteristiky každej kategórie a dvoch podkategórií vytvoria metodici Realizačného
tímu, rovnako ako aj charakteristiku „balíčkov“ jednotlivých všeobecných KK v nadväznosti na osem
kvalifikačných úrovní podľa SKKR.
4.5.1.2

Špecifické KK

Metodici Realizačného tímu navrhli do špecifických KK nasledujúce kategórie:

92

s dvoma podkategóriami: literárna (čitateľská gramotnosť) a matematická (numerická) gramotnosť
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▪

Samostatnosť,

▪

Interpersonálne zručnosti,

▪

Fyzická zdatnosť,

▪

Manuálna zručnosť,

▪

Umelecký talent,

▪

Kultivovaný písomný prejav,

▪

Naučiť sa učiť.

Zvyšovaním úrovne špecifických KK sa predpokladá rast ich náročnosti. Špecifické KK bude možné
vyberať jednotlivo pre konkrétne NŠZ, bez ohľadu na kvalifikačnú úroveň, a to na jednej z troch úrovní
zvládnutia. Špecifické KK sa budú deliť na základné kategórie, podkategórie a jednotlivé položky. Návrh
charakteristík vytvoria metodici Realizačného tímu, rovnako ako aj popisy na jednotlivých úrovniach
zvládnutia (elementárna, pokročilá a vysoká úroveň).
V nasledujúcej schéme č. 16 je zobrazená hierarchia štruktúry kľúčových kompetencií spolu
s predpokladaným počtom, uvedeným v zátvorke za názvom oblasti.

Schéma č. 16

KK

Hierarchia štruktúry kľúčových kompetencií a počty jej jednotlivých častí

•zložka kompetenčného
modelu

Typy KK

•(2)

Kategórie KK

•(15)

Podkategórie
KK

•(9)

Položky KK
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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•(23)

V sledovanom období boli vytvorené základné návrhy na charakteristiky, resp. bližšiu špecifikáciu
kľúčových kompetencií a oblasti všeobecných kľúčových kompetencií. Návrh charakteristík
špecifických KK bude vytvorený v nasledujúcom období. Znenie vypracovaných charakteristík je
nasledujúce:
▪

Kľúčové kompetencie – Predstavujú kompetencie, ktoré podporujú efektívne celoživotné
učenie sa, a to v rámci nových meniacich sa podmienok. Ich spoločnou črtou je orientácia,
porozumenie a primerané využívanie množstva rôznych informácií, využívanie trendov rozvoja
a stále suverénnejšia príprava jednotlivca na zvládnutie vyspelých techník a procesov.
Vzhľadom na zrýchľovanie a explóziu nielen informácií, ale aj inovácií - ak chce byť jednotlivec
úspešný, potrebuje byť zamestnateľný celoživotne. Aktívnosť je prvok, ktorý je dôrazne
vyžadovaný pri súčasných globalizačných trendoch svetových hospodárstiev. Kľúčové
kompetencie sa formujú na základe osobnej skúsenosti, ale predchádzajú im aj získané
vedomosti a zručnosti zrealizované v praxi. Menia svoju kvalitu počas celého života, majú
schopnosť stále sa dynamicky rozvíjať a byť súčasťou osobnej flexibility. Dajú sa osvojiť cez už
spomínané skúsenosti, reflexiu, hodnoty a normy93. Delia sa na dva typy – „Všeobecné kľúčové
kompetencie“ a „Špecifické kľúčové kompetencie“. Sú úzko spojené nielen s vedomosťami
a zručnosťami, ale aj s osobnými postojmi. Sú mimoriadne vhodné na riešenie aj
nepredvídateľných problémov či už v práci alebo v spoločenskom či osobnom živote94. Ich
získavanie znamená mať schopnosť a byť pripravený učiť sa po celý život.

▪

Krátka špecifikácia „Kľúčových kompetencií“– Schopnosť orientovať sa, využívať a dynamicky
rozvíjať vedomosti, zručnosti spolu s osobnými postojmi pri riešení problémov v pracovnom,
spoločenskom i osobnom živote. Kľúčové kompetencie obsahujú rozhodujúce kompetencie a
podporujú pripravenosť učiť sa po celý život a byť tak zamestnateľný celoživotne.

▪

Všeobecné kľúčové kompetencie – Typ kľúčovej kompetencie, ktorý obsahuje 8 kategórií a
dve podkategórie. V rámci kategórií ide o: „Funkčnú gramotnosť“, „Digitálnu gramotnosť“,
„Informačnú gramotnosť“, „Environmentálnu gramotnosť“, „Finančnú a ekonomickú
gramotnosť“,

„Jazykovú

gramotnosť“,

„Spoločenskú

93

zodpovednosť“

a

„Technickú

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM, Rozvíjanie a hodnotenie kľúčových kompegtencií v edukačnom
procese. In METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM [online]. 2014 [cit. 2019-05-30]. Dostupné na internete:
<https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/suchozova.pdf>.
94
HRMO,TUREK, Návrh systému kľúčových kompetencií. In SLOVENSKÁ TECHNICKá UNIVERZITA V BRATISLAVE
[online].
2003
[cit.
2019-05-30].
Dostupné
na
internete:
<https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/internetovy_casopis/2003/2/hrmo2.pdf>.
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gramotnosť“. Všeobecné kľúčové kompetencie reprezentujú kompetencie, ktoré je možné
využiť pri NŠZ prierezovo v celom národnom hospodárstve, len s rozličnými stupňami
náročnosti. Využívajú spektrum informácií, ktoré jednotlivec vie efektívne zozbierať, úspešne
chápe a ďalej využíva pre svoje potreby, avšak eticky a zodpovedne.

▪

Funkčná gramotnosť – Z globálneho hľadiska predstavuje uplatnenie gramotnosti v rozličných
životných situáciách, aktívne zaobchádzanie, spracovanie informácií a ich efektívne využívanie
aj v rámci sebavzdelávania. Predstavuje jednu z možností merania ľudského kapitálu. Meranie
využíva napríklad aj projekt SIAL – druhý medzinárodný výskum funkčnej gramotnosti
dospelých. Má tri zložky – textovú, dokumentovú a číselnú, avšak na účely kompetenčného
modelu a kľúčových kompetencií budú využívané iba dve z nich – literárna (čitateľská)
gramotnosť ako textová zložka a matematická (numerická) gramotnosť ako číselná zložka.
Funkčná gramotnosť predstavuje schopnosť rozumieť tlačeným informáciám, vedieť ich vložiť
do vzájomných vzťahov a použiť v každodenných činnostiach v osobnom živote, či zamestnaní
a to tak, aby jednotlivec dosiahol svoje ciele a rozvinul aj svoj osobnostný potenciál.

▪

Literárna (čitateľská) gramotnosť – Je jednou zo zložiek funkčnej gramotnosti a znamená
schopnosť nájsť a porozumieť informáciám z textu, ktoré nie sú priamo vyjadrené. Tento
pojem bol zavedený Medzinárodnými štúdiami gramotnosti - „PIRLS“ (zameranými na
monitoring úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníkov základných škôl) a Programom
medzinárodného hodnotenia žiakov (ďalej len „PISA“). Patrí k prierezovým gramotnostiam a je
považovaná za základnú a univerzálnu spôsobilosť. V podstate znamená schopnosť pochopiť
prečítané slová, vety, či celé texty, následne pracovať s ich obsahom a efektívne používať
získané informácie ďalej. Rozlišujú sa tri aspekty čitateľskej gramotnosti, a to: získavanie
informácií, modelovanie interpretácie a zhodnotenie textu. Táto gramotnosť je dôležitá aj
z toho pohľadu, že v súčasnosti má čoraz viac jednotlivcov (žiakov alebo dospelých osôb)
problémy so základnými jazykovými zručnosťami, ako napríklad slovná zásoba, jazyková
vybavenosť a nedostatočná, či nízka úroveň čitateľskej gramotnosti predstavuje rizikovú
skupinu obyvateľstva a zvýšené finančné náklady pre spoločnosť.

▪

Matematická (numerická) gramotnosť – Predstavuje druhý dôležitý prvok v rámci funkčnej
gramotnosti. PISA definuje matematickú gramotnosť ako “schopnosť jedinca poznať a
pochopiť úlohu, ktorú matematika zohráva vo svete, robiť dobre podložené úsudky a preniknúť
do matematiky tak, aby spĺňala jeho životné potreby ako tvorivého, zainteresovaného a
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premýšľavého občana”95. Vo všeobecnosti ide o schopnosť manipulovať s číslami, orientovať
sa v grafoch a tabuľkách, vyjadriť bežné problémy v matematickom jazyku, resp. používať
štatistiku a pravdepodobnosť a to tak, aby bola gramotnosť využiteľná pre jednotlivca
v reálnom živote. V súvislosti s vyššie uvedeným programom je dôležitých 8 kompetencií:
rozmýšľanie

a usudzovanie;

argumentácia;

komunikácia;

modelovanie;

vymedzenie

problémov a ich riešenie; reprezentácia; použitie symbolického, formálneho a technického
vyjadrovania a operácií a použitie pomôcok a nástrojov.

▪

Digitálna gramotnosť – Reprezentuje používanie moderných informačných a komunikačných
technológií (ďalej len „IKT“) jednotlivcami v súčasnej spoločnosti, v ktorej sa rýchlym tempom
zvyšuje informatizácia rôznych procesov. Aj pre túto schopnosť je dôležité porozumieť
informáciám a vedieť ich (aj profesionálne) používať v rôznych formátoch z rozdielnych
zdrojov, napríklad pri prezentovaní. Práve IKT je potrebné vedieť využívať samostatne,
bezpečne a zodpovedne, pričom jednotlivci majú vedieť identifikovať, chápať, interpretovať
a účelne ich využívať s cieľom udržania, resp. zlepšenia kvality svojho života, ale aj kvality
svojho okolia. Digitálna gramotnosť rozvíja informačnú gramotnosť. I keď sa zdá byť identická
s počítačovou gramotnosťou96, patria k nej aj ďalšie schopnosti, umožňujúce kreatívne,
bezpečné postupy v práci s (digitálnymi) technológiami97 vo všetkých oblastiach života.

▪

Informačná gramotnosť – Znamená schopnosť efektívne vyhľadávať, zhromažďovať a
porozumieť informáciám, vedieť ich vyhodnocovať (v súvislosti s určitou potrebou), vrátane
schopnosti tvorby logických úsudkov a názorov. Pre každého jednotlivca je rozhodujúce
uvedomiť si vlastné informačné potreby, pochopiť rolu a moc informácií a vedieť s nimi vhodne
a eticky zaobchádzať98. Vychádzajúc z ECDL, informačná gramotnosť umožňuje rozpoznávať
potrebnosť informácií v čase, lokalizovať rôznorodé zdroje obsahujúce potrebné informácie
a nájsť ich v nich. Jednotlivec je schopný informácie kriticky zhodnotiť (zistiť, aká je ich
užitočnosť, pravdivosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a prínos pre zisťované informácie)
a v neposlednom rade použiť99 na riešenie problémov a situácií a efektívne ich sprostredkovať

95

INŠTITÚT PRE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE REFORMY, Matematická gramotnosť. In INŠTITÚT PRE EKONOMICKÉ
A SOCIÁLNE
REFORMY
[online].
2006
[cit.
2019-05-31].
Dostupné
na
internete:
<http://www.ineko.sk/ostatne/matematicka-gramotnost#fn47186561454a09b0d3459>.
96
medzinárodnou štandardizovanou metódou na overenie počítačovej gramotnosti je Európsky vodičský preukaz
na počítače (ďalej len „ECDL“), ktorý je zároveň štandardom základnej počítačovej vzdelanosti
97
televízia, rozhlas, tlač, internet, mobilné aplikácie i ďalšie formy digitálnej inzercie
98
aj s použitím IKT
99
rešpektujúc sociálne, právne, ekonomické i kultúrne problémy späté s používaním informácií
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aj ďalším jednotlivcom v rôznych podobách. Pre mnoho zamestnaní je toto kľúčová
gramotnosť.

▪

Environmentálna gramotnosť – Vyjadruje zodpovedný postoj a správanie sa jednotlivca voči
stavu životného prostredia a jeho snahu o ochranu. Vyznačuje sa uvedomelým postojom vďaka
získaným

environmentálnym

poznatkom

a aktívnym

podieľaním

sa

na

riešení

environmentálnych problémov. Gramotnosť je integrálnou súčasťou prírodovednej
gramotnosti, avšak tento rámec presahuje (nestačí iba poznať zákonitosti prírody). Vďaka nej
jednotlivec pozná príčiny a dôsledky zásahov človeka do životného prostredia, má kladný vzťah
k prírode, pociťuje potrebu prírodu chrániť a starať sa o ňu a to tak, že si kriticky uvedomuje
svoje možnosti ako prispieť k jej obnove.

▪

Finančná a ekonomická gramotnosť – Vyznačuje sa znalosťou základných pravidiel riadenia
financií a aktívnym reagovaním jednotlivca na nové udalosti a meniace sa ekonomické
prostredie100. Predpokladá osvojenie si kľúčových aspektov osobných financií101 a znalosť
využitia príležitostí, ktoré trh ponúka s cieľom efektívneho riadenia vlastných finančných
zdrojov na zaistenie si celoživotného finančného zabezpečenia seba i svojej domácnosti.
V rámci tejto gramotnosti si vie jednotlivec nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
rozoznáva riziká v riadení financií a na základe svojich stanovených finančných plánov
zveľaďuje a chráni svoj aj zverený majetok a plní si finančné záväzky. Orientuje sa
v problematike ochrany práv spotrebiteľa a vie tieto práva aj náležite uplatňovať102. Druhou
oblasťou je ekonomická a obchodnícka gramotnosť, ktorá predpokladá okrem finančnej
gramotnosti napríklad aj schopnosť zaistiť si príjem, orientovať sa na trhu pracovných síl,
zvažovať dôsledky osobných rozhodnutí a pod., zároveň ide aj o cenovú a rozpočtovú
gramotnosť. Jednotlivec vie peňažne vyjadriť hodnotu ponúkaného tovaru/služby a vie
stanoviť dôležitosť, úžitkovosť a osožnosť hodnoty produktu.

▪

Jazyková gramotnosť – Reprezentuje vyššiu formu základnej gramotnosti – t.j. ide o schopnosť
čítať, písať, komunikovať, počítať a myslieť v cudzom jazyku (v inom ako materinskom).

100

okrem ekonomických kritérií je však potrebné sledovať i rodinné, spoločenské, právne, etické i ekologické
okolnosti
101
ide o peňažnú gramotnosť
102
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR, MINISTERSTVO FINANCIÍ SR, Národný štandard
finančnej gramotnosti verzia 1.2. In MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR [online]. 2017 [cit.
2019-05-31]. Dostupné na internete: <http:// www.minedu.sk/data/att/11359.pdf>.
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V súčasnosti patrí medzi najpodstatnejšie schopnosti a danosti potrebné pre život
v spoločnosti doma i v cudzích krajinách. Čítaním v cudzom jazyku sa získavajú nové
informácie, obohacuje sa reč, rozširuje slovná zásoba a zlepšuje gramatika a štylistika. Taktiež
sa rozvíja myslenie, vyjadrovanie, kreativita a fantázia a rozširujú sa poznatky a vedomosti
z rôznych oblastí.
▪

Spoločenská zodpovednosť – Vyjadruje aktívne občianstvo, znalosti politických i ľudských
práv, slobôd, zodpovednosti, participácie a angažovanosti. Zahŕňa aj národnú historickú
uvedomelosť103 a základné princípy kultúrneho, spoločenského i politického života krajiny.
Jednotlivec sa dokáže konformne a asertívne správať podľa morálnych princípov spoločnosti
a aplikovať solidaritu do medziľudských vzťahov.

▪

Technická gramotnosť – Predstavuje osvojenie si primeranej úrovne znalostí o technike,
vzťahu vedy a techniky a vedomosti o ich uplatnení v meniacich sa podmienkach. Využíva
rozvoj tvorivého technického myslenia, a to aj pri riešení technických problémov. Ide
o schopnosť konštruovať a obsluhovať technické prostriedky, manipulovať s elektrickými
zariadeniami, vedieť merať, zobrazovať, čítať technické výkresy a poznávať technické symboly
a znaky pri spracovaní technických materiálov. Jednotlivec si zároveň vytvára aj vlastnú mienku
o možnostiach využívania rôznej techniky, o jej vplyve na spoločnosť, ale aj prírodu.

Porovnanie navrhnutých položiek s kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie
Pri tvorbe oboch typov KK a novej štruktúry sa bralo do úvahy i Odporúčanie Európskeho parlamentu
a Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie104, ktoré prijala Rada dňa 22. mája
2018 v Bruseli. Nasledujúca tabuľka č. 9 porovnáva navrhované KK s kľúčovými kompetenciami pre
celoživotné vzdelávanie. Tými sú:
▪

Komunikácia v materinskom jazyku,

▪

Komunikácia v cudzích jazykoch,

▪

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky,

103

znalosť kultúrneho dedičstva a histórie
EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra
2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. In EUR-Lex – Document 32006H0962 [online].
2006.
[cit.
2019-05-31].
Dostupné
na
internete:
<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=SK>.
104
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▪

Digitálna kompetencia,

▪

Naučiť sa učiť,

▪

Spoločenské a občianske kompetencie,

▪

Iniciatívnosť a podnikavosť,

▪

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

Realizačný tím si naštudoval charakteristiky KK pre celoživotné vzdelávanie a následne porovnával
a zatriedil navrhované všeobecné a špecifické KK pod jednotlivé KK pre celoživotné vzdelávanie.
V tabuľke sú rovnakou farbou označené názvy takých kategórií/podkategórií a položiek KK, ktoré boli
využité pri KK pre celoživotné vzdelávanie viacnásobne. Ostatné položky boli priradené podľa
zodpovedajúceho popisu ku KK pre celoživotné vzdelávanie jednotlivo. Červenou hviezdičkou sú
označené tie položky, ktoré sa nachádzali v jednotlivých KK pre celoživotné vzdelávanie aspoň
čiastočne.
Niektoré významné položky sa však priradiť nepodarilo, pretože v odporúčaní Rady chýbajú. Išlo
napríklad o „Fyzickú zdatnosť“, „Manuálnu zručnosť“, „Umelecký talent“, „Environmentálnu
gramotnosť“ a čiastočne o „Technickú gramotnosť“. Záverom je možné konštatovať, že nová štruktúra
KK vychádza z medzinárodného odporúčania Rady na 90% a väčšinu jednotlivých kategórií,
podkategórií a položiek v rámci všeobecných i špecifických KK je možné zatriediť pod jednotlivé KK pre
celoživotné vzdelávanie.
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Tabuľka č. 9

Priradenie navrhovaných typov, kategórií, podkategórií a položiek v rámci všeobecných i špecifických kľúčových kompetencií ku 8-im
kľúčovými kompetenciám pre celoživotné vzdelávanie
KK pre celoživotné vzdelávanie
Typ KK
Názov kategórie KK
Názov podkategórie KK
Názov položky KK
Funkčná gramotnosť
Literárna (čitateľská) gramotnosť
Všeobecná Informačná gramotnosť
Komunikačné zručnosti kultivovaný slovný
Interpersonálne zručnosti
Komunikácia a riešenie konfliktov
prejav
Komunikácia v materinskom jazyku
Špecifická Kultivovaný písomný prejav
Komunikácia v cudzích jazykoch
Všeobecná Jazyková gramotnosť
Funkčná gramotnosť
Matematická gramotnosť
Matematická kompetencia a základné
kompetencie v oblasti vedy a techniky Všeobecná Technická gramotnosť*
Digitálna gramotnosť
Digitálna kompetencia
Všeobecná Informačná gramotnosť
Všeobecná Samostatnosť
Schopnosť sebaovládania
Schopnosť sebareflexie
Schopnosť sebamotivácie
Schopnosť empatie
Schopnosť budovať
medziľudské vzťahy
Sociálno-emocionálne zručnosti
Optimizmus
Komunikačné zručnosti kultivovaný slovný
prejav
Asertivita
Vyjednávanie a riešenie
Komunikácia a riešenie konfliktov
konfliktov
Tímová spolupráca
Špecifická Interpersonálne zručnosti
Odolnosť voči stresu
Naučiť sa učiť
Špecifická Naučiť sa učiť
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KK pre celoživotné vzdelávanie
Spoločenské a občianske kompetencie

Typ KK
Názov kategórie KK
Všeobecná Spoločenská zodpovednosť
Samostatnosť
Všeobecná Finančná a ekonomická gramotnosť

Názov podkategórie KK
-

Manažérske zručnosti
Tvorivosť (kreativita)

Myslenie
Tímová spolupráca

Komunikácia a riešenie konfliktov

Iniciatívnosť a podnikavosť
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

Špecifická Interpersonálne zručnosti
Všeobecná Spoločenská zodpovednosť
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Sociálno-emocionálne zručnosti
-

Názov položky KK
Vedenie ľudí*
Motivovanie ľudí
Organizovanie a
plánovanie práce
Rozhodovanie
Analyzovanie a riešenie
problémov
Prezentačné zručnosti
Schopnosť prebrať
zodpovednosť
Predvídavosť
Strategické a koncepčné
myslenie
Analytické myslenie
Komunikačné zručnosti kultivovaný slovný
prejav
Vyjednávanie a riešenie
konfliktov*
Improvizačné
spôsobilosti*
Iniciatíva
Intuícia*
Flexibilita
Schopnosť sebareflexie
-

KK pre celoživotné vzdelávanie

Typ KK

Názov kategórie KK
Informačná gramotnosť
Samostatnosť

Špecifická

Interpersonálne zručnosti

Názov podkategórie KK
Tvorivosť (kreativita)
Sociálno-emocionálne zručnosti
Manažérske zručnosti
Tímová spolupráca

Názov položky KK
Schopnosť empatie*
Prezentačné zručnosti
-

Legenda: „Informačná gramotnosť“ môže byť priradená ku „Komunikácii v materinskom jazyku“, zároveň aj do „Digitálnej kompetencie“ a do „Kultúrneho povedomia a vyjadrovania“. „Samostatnosť“ môže byť
priradená ku „Naučiť sa učiť“, zároveň aj do „Iniciatívnosti a podnikavosti“ a do „Kultúrneho povedomia a vyjadrovania“. „Spoločenská zodpovednosť“ môže byť priradená ku „Spoločenským a občianskym
kompetenciám“ a zároveň aj do „Kultúrneho povedomia a vyjadrovania“. Tímová spolupráca môže byť priradená ku „Naučiť sa učiť“, zároveň aj ku „Iniciatívnosti a podnikavosti“ a do „Kultúrneho povedomia
a vyjadrovania“. Odolnosť voči stresu môže byť priradená ku „Naučiť sa učiť“. Tvorivosť (kreativita) môže byť priradená ku „Iniciatívnosti a podnikavosti“, zároveň aj do „Kultúrneho povedomia a vyjadrovania“.
Komunikačné zručnosti - kultivovaný slovný prejav môžu byť priradené ku „Komunikácii v materinskom jazyku“, zároveň aj do „Naučiť sa učiť“ a do „Iniciatívnosti a podnikavosti“. Schopnosť sebareflexie môže byť
priradená ku „Naučiť sa učiť“, zároveň aj do „Iniciatívnosti a podnikavosti“. Schopnosť empatie môže byť priradená ku „Naučiť sa učiť“ a zároveň čiastočne aj do „Kultúrneho povedomia a vyjadrovania“. Vyjednávanie
a riešenie konfliktov môže byť priradené ku „Naučiť sa učiť“ a zároveň čiastočne aj do „Iniciatívnosti a podnikavosti“. Prezentačné zručnosti môžu byť priradené ku „Iniciatívnosti a podnikavosti“ a zároveň aj do
„Kultúrneho povedomia a vyjadrovania“.

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.5.2

Návrh rámcovej zmeny odborných vedomostí

V sledovanom období metodici Realizačného tímu skúšobne začali realizovať práce na priraďovaní
príznakov „sektorové“, „prierezové“ a „špecifické a nevyužité“ do celkovej databázy OV. Skúšobnou
sektorovou radou bola Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 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. Postupnosť bola
nasledujúca (viď schéma č. 17):

Schéma č. 17

Postupnosť priraďovania príznakov „sektorové“, „prierezové“ a „špecifické
a nevyužité“ pre odborné vedomosti súvisiace so Sektorovou radou pre celulózopapierenský a polygrafický priemysel
Filtrácia využitia
odbornej vedomosti
pri 6-tich NŠZ a viac

vyhľadanie využitia
odbornej vedomosti
Sektorovou radou pre
celulózo-papierenský
a polygrafický
priemysel

zhodnotenie
konkrétnej odbornej
vedomosti

označenie jedného z
príznakov/návrh na
úpravu formulácie,
resp. návrh na
zjednotenie vybraných
odborných vedomostí

Filtrácia využitia
odbornej vedomosti
pri jednom až 5-tich
NŠZ

vyhľadanie využitia
odbornej vedomosti
Sektorovou radou pre
celulózo-papierenský
a polygrafický
priemysel

zhodnotenie
konkrétnej odbornej
vedomosti

označenie jedného z
príznakov/návrh na
úpravu formulácie,
resp. návrh na
zjednotenie vybraných
odborných vedomostí

Filtrácia špecifických a
nevyužitých OV

priradenie príznaku
"š"

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Analytické zhodnotenie priraďovania príznakov pre OV patriace pod Sektorovú radu pre celulózopapierenský a polygrafický priemysel

1. V prvom kroku boli zatrieďované OV, ktoré boli využívané sektorovými radami pri 6-tich
a viacerých NŠZ. Metodici Realizačného tímu sa zamerali na tie, ktoré využívala najmä
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Išlo o 19 OV, ktoré boli
takmer výlučne využité v rámci Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel a po zhodnotení formulácií im metodici priradili status „sektorové“ OV
s poradovým číslom Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Jedna

243

OV bola priradená Sektorovej rade pre administratívu, ekonomiku, manažment, jedna OV
Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu. Jedna OV bola označená „?105“, pretože má približne
rovnaké priradenie k Sektorovej rade pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
a zároveň k Sektorovej rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.
2. V druhom kroku boli zatrieďované OV, ktoré boli využívané sektorovými radami pri jednom
až 5-tich NŠZ. Metodici Realizačného tímu sa opäť zamerali najmä na tie, ktoré využívala
sledovaná sektorová rada. Finálne bol pridelený príznak „s“ pre 43 OV. Dve OV však boli
priradené k Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu, jedna OV k Sektorovej rade pre
administratívu, ekonomiku, manažment. Jednej OV bol priradený príznak „?“, pretože
zasahovala do inej sektorovej rady. K jednej OV bol uvedený návrh na zmenu kódu, 5 OV je
potrebné zjednotiť a jednej OV je potrebné doformulovať názov, aby mohla byť sektorovo
priradená k Sektorovej rade pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel.
3. Čo sa týka špecifických a nevyužitých OV, v tejto fáze im bol priradený príznak „š“ a riešiť sa
budú neskôr. Víziou Realizačného tímu je priradiť tento príznak takým OV, ktoré budú
výslovne špecifické pre konkrétny NŠZ a ich získanie bude umožnené najmä cez akreditované
vzdelávacie kurzy ďalšieho vzdelávania. V tejto skupinke budú uvedené ale aj také OV, ktoré
nie sú v súčasnej dobe využité v žiadnej sektorovej rade v žiadnom NŠZ.
4. V rámci skúmanej sektorovej rady sa neobjavili žiadne návrhy na prierezové OV.
V nasledujúcej tabuľke č. 10 sú zrekapitulované zistenia priraďovania príznakov pre OV v rámci
Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel.

Tabuľka č. 10 Sumarizácia priraďovania príznakov pre odborné vedomosti v rámci Sektorovej rady
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Odborné vedomosti využité pri NŠZ aj v rámci Sektorovej rady pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel
Počet príznakov „s“ priradených
Využité pri 6 a viac NŠZ
Využité pri jednom až 5-tich NŠZ
v rámci odborných vedomostí
19
43
Sektorovej rade pre celulózopapierenský a polygrafický
priemysel
Počet príznakov „s“ priradených
2
3
v rámci odborných vedomostí inej
sektorovej rade

105

momentálne sporná odborná vedomosť – bude riešená neskôr v nadväznosti na priraďovanie príznakov iným
sektorovým radám
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Odborné vedomosti využité pri
a polygrafický priemysel
Počet príznakov „p“ navrhnutých
vzhľadom na formuláciu odbornej
vedomosti aj jej prierezové
využitie
Počet návrhov na zmenu
formulácie odbornej vedomosti
Počet návrhov na zmenu kódu
odbornej vedomosti
Počet návrhov na
zlúčenie/zjednotenie odborných
vedomostí
Počet sporných odborných
vedomostí – zatiaľ nepriradených

NŠZ aj v rámci Sektorovej rady pre celulózo-papierenský
-

-

-

1

-

1

1

4

1

2

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.5.3

Návrh rámcovej zmeny odborných zručností

V nadväznosti na priraďovanie príznakov pre OV, boli spracovávané OZ za Sektorovú radu pre
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Prideľovanie príznakov malo nasledujúcu postupnosť:
1. V prvom kroku boli zatrieďované OZ, ktoré boli využívané sektorovými radami pri 6-tich
a viacerých NŠZ. Metodici Realizačného tímu sa i tu zamerali na tie, ktoré využívala najmä
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Išlo o 2 OZ, ktoré boli
výlučne využité v rámci tejto sektorovej rady a po zhodnotení formulácií im metodici priradili
status „sektorové“ OZ a priradili im zodpovedajúce poradové číslo. V rámci tejto filtrácie
neboli priradené žiadne príznaky sektorovosti pre iné sektorové rady, ani návrh na prierezové
OZ. Neboli navrhnuté ani zmeny formulácií, či kódu OZ, pričom pri 4-och sporných OZ bol
zadaný príznak “?”.
2. V druhom kroku boli zatrieďované odborné zručnosti, ktoré boli využívané sektorovými
radami pri jednom až 5-tich NŠZ. Metodici Realizačného tímu sa opäť zamerali najmä na tie,
ktoré využívala sledovaná sektorová rada. Spolu išlo o 254 OZ, ktorým bol priradený príznak
„s“ so zodpovedajúcim číslom sektorovej rady. Dvom OZ bol navrhnutý status „prierezové“
a 7 OZ bolo označených príznakom „?“. U dvoch OZ bola navrhnutá zmena formulácie a u 11tich bola navrhnutá zmena kódu OZ.
3. V rámci skúmanej sektorovej rady sa neobjavili žiadne návrhy na priradenie sektorovosti inej
sektorovej rade, rovnako nebol navrhnuté žiadne zlúčenie/zjednotenie OZ.
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4. Čo sa týka špecifických a nevyužitých OZ, v tejto fáze im bol priradený príznak „š“ a riešiť sa
budú neskôr. Víziou Realizačného tímu je priradiť tento príznak takým OZ, ktoré budú
výslovne špecifické pre konkrétny NŠZ a ich správne vykonávanie bude interferované
odborne získanou OV najmä cez akreditované vzdelávacie kurzy ďalšieho vzdelávania.
V nasledujúcej tabuľke č. 11 sú zosumarizované zistenia priraďovania príznakov pre OZ v rámci
Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel.

Tabuľka č. 11 Sumarizácia priraďovania príznakov pre odborné zručnosti v rámci Sektorovej rady
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Odborné zručnosti využité pri NŠZ aj v rámci Sektorovej rady pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel
Počet príznakov „s“ priradených
Využité pri 6 a viac NŠZ
Využité pri jednom až 5-tich NŠZ
v rámci odborných zručností
2
254
Sektorovej rade pre celulózopapierenský a polygrafický
priemysel
Počet príznakov „s“ priradených
v rámci odborných zručností inej
sektorovej rade
Počet príznakov „p“ navrhnutých 2
vzhľadom na formuláciu odbornej
zručnosti aj jej prierezové využitie
Počet návrhov na zmenu
2
formulácie odbornej zručnosti
Počet návrhov na zmenu kódu
11
odbornej zručnosti
Počet návrhov na
zlúčenie/zjednotenie odborných
zručností
Počet sporných odborných
4
7
zručností – zatiaľ nepriradených
Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.6

Tvorba sústavy povolaní

Vytváraná sústava povolaní, ktorá sumarizuje NŠZ do jednotlivých povolaní podľa kompetenčného
kľúča si vyžaduje revíziu a aktualizáciu najmä vzhľadom na metodiku, ktorú bude potrebné upraviť.
Predpokladom jednotky povolania je zhrnutie príbuzných zamestnaní podľa rovnakých kvalifikačných
požiadaviek do samostatných celkov, avšak nie úplne izolovaných. V súčasnej dobe nie všetky príbuzné
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zamestnania v rámci konkrétnych povolaní majú rovnakú kvalifikačnú úroveň106. Dôležitá bude aj
aktualizácia zhlukov zamestnaní v rámci povolaní, ktoré sa týkajú regulovaných povolaní a výška ich
požadovanej kvalifikačnej úrovne.

4.6.1

Analýza súčasných povolaní v nadväznosti k NŠZ, stupňu vzdelania a príslušnosti
k sektorovej rade

Pre potreby bližšej analýzy boli v rámci internej databázy teda preskúmavané 4 premenné a ich
vzájomné vzťahy. Išlo o:
▪

povolanie,

▪

NŠZ,

▪

sektorová rada,

▪

úroveň EKR.

Cieľom bolo podať ucelenú informáciu o komplexných vzťahoch NŠZ k jednotlivým povolaniam
v nadväznosti na konkrétne sektorové rady a zároveň na požadované kvalifikačné úrovne. Primárne
sa vychádzalo z databázy všetkých garantovaných NŠZ (1952). Táto databáza však bola očistená o tie
NŠZ, ktoré v súvislosti so stavom spracovania (tvorby) nemali ešte nahodnotenú konečnú požadovanú
úroveň EKR (preto by ich nebolo možné kvalifikovane v rámci analýzy vyhodnotiť), resp. im bolo v rámci
požiadavky na zrušenie zamestnania (resp. pre nedopracovaný NŠZ) odobraté prepojenie na
zastrešujúce povolanie. Celkovo mala databáza, pripravená na analýzu, po očistení vyššie uvedených
položiek, 1697 NŠZ. Tieto boli priradené k 418-im povolaniam (celková databáza povolaní je však
rozsiahlejšia).
Úhrnné výsledky analýzy boli nasledovné:
▪

Najvyšší počet NŠZ sa priraďoval k povolaniam v rámci EKR 7. Išlo o 629 NŠZ, ktoré boli
priradené k 166-tim povolaniam.

▪

Druhý najvyšší počet NŠZ (497) sa priraďoval až k 193-om povolaniam, a to v rámci EKR 4.

▪

Najmenší počet NŠZ (13) sa priraďoval v rámci EKR 8 ku 9-tim povolaniam. Druhý najmenší
počet NŠZ (37) sa priraďoval v rámci EKR 1 ku 16-tim povolaniam.

▪

106

Rovnaký počet povolaní (30) mali k dispozícii NŠZ v rámci úrovne EKR 2 a 5.

touto problematikou sa bude Realizačný tím zaoberať v nasledujúcom období
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▪

Na troch úrovniach EKR (3, 4, 7) boli NŠZ priradené k povolaniam v rámci všetkých sektorových
rád. Na úrovni EKR 8 boli NŠZ priradené povolania iba v rámci 6-tich sektorových rád.

Z analýzy tiež vyplynula potreba zamerať sa na NŠZ, ktoré boli do konkrétnych povolaní zatriedené
v rámci viacerých kvalifikačných úrovní. I keď je možné konštatovať, že obsahujú spoločné kľúčové
kompetencie, tak bude potrebné zvážiť, ako budú rozdelené do zodpovedajúcich povolaní, resp. či
nevznikne potreba doplniť zoznam povolaní o nové.
Príkladom môže byť napríklad povolanie „Administratívny pracovník“, keď k nemu boli priradené NŠZ
za Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorovú radu pre verejné služby
a správu. Čo sa týka Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment – išlo o 11 NŠZ,
ktorých kvalifikačná úroveň bola EKR 3 – 4. Čo sa týka Sektorovej rady pre verejné služby a správu,
priradené k tomuto povolaniu boli dva NŠZ s kvalifikačnou úrovňou EKR 1 a 4. V nasledujúcom období
teda budú označené také NŠZ, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú preradené z pôvodných
povolaní do iných.
Tabuľky č. 12 – 19 vyjadrujú počet NŠZ priradených k povolaniam za jednotlivé sektorové rady v rámci
požadovanej úrovne kvalifikácie, pričom bližšie sú analyzované jednotlivo pod každou tabuľkou.
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Tabuľka č. 12 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 1 (nižším odborným vzdelaním)
P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
Názov povolania
1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 povolaní
Administratívny pracovník
1
Asfaltér
1
Hutník
1
Chovateľ
1
Manipulant, nosič
1
Pomocný pracovník
3
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve
2
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
1 2
2 1 1
Pomocný pracovník v službách
1
1
2
Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve
1
Práč, žehliar
1
Predavač v obchode
1
Predavač v stánku, na trhu, na ulici
2
Športovec
1
Upratovačka, chyžná
1
3
Vodič
1
3
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady
4 1 2 1 2 1 1 1 5 1 5 3 1 2 1 6

1
1
1
1
1
3
2
7
4
1
1
1
2
1
4
4
37

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V rámci najnižšej kvalifikačnej úrovne NŠZ bolo najviac využívané povolanie „Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe“, a to u 5-tich sektorových rád. Bolo
k nemu priradených spolu 7 NŠZ. Najvyšší počet priradených NŠZ k jednému povolaniu bolo v rámci Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie,
kedy k povolaniu „Pomocný pracovník“ boli priradené tri NŠZ. Obdobne tomu bolo aj u povolania „Vodič“, ktorý bol v rámci Sektorovej rady pre dopravu,
logistiku, poštové služby priradený k trom NŠZ. I povolanie „Upratovačka, chyžná“ bola v rámci Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby priradená k trom
NŠZ.
Tabuľka č. 13 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 2 (nižším stredným odborným vzdelaním)
P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
Názov povolania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 20 24 povolaní
Cukrár
1
1
Dekoratér (rytec)
1
1
Lakovač (natierač)
1
1
Lodník
1
1
Manipulant, nosič
1
1
Mäsiar, údenár
2
2
Montážny pracovník
1
1
Operátor pojazdného zariadenia
3
3
Operátor sklárskej, keramickej výroby
1
1
Operátor spracovania vlákien
1
1
Organizátor pohrebov
1
1
Ošetrovateľ, tréner zvierat
1
1
Pestovateľ poľných plodín
1
1
Pomocný pracovník pri príprave jedla
2
2
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve
3
2
5
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
1 2 1 1 2
1
8
Pomocný pracovník v službách
1
1
2
250

P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 20 24 povolaní
2
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 4 4 3 3 2 1 2 4 1 1 4 3 6 1 1 6
55

Názov povolania
Pomocný pracovník v stavebníctve
Pomocný pracovník v ťažbe
Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve
Práč, žehliar
Predavač v stánku, na trhu, na ulici
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby
Rezbár
Spracovateľ ovocia a zeleniny
Správca objektov
Šička
Technik vodného hospodárstva
Vodič bezmotorových dopravných zariadení
Zlievač, jadrár
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci kvalifikačnej úrovne 2 u NŠZ bolo opäť najviac využívané povolanie „Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe“, a to u 6-tich sektorových rád. Bolo
k nemu priradených spolu 8 NŠZ. Najvyšší počet priradených NŠZ k jednému povolaniu bolo v rámci Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, kedy
k povolaniu „Pomocný pracovník v ťažbe“ boli priradené štyri NŠZ.
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Tabuľka č. 14 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 3 (stredným odborným vzdelaním)
P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
Názov povolania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
Administratívny pracovník
3
3
Baník, lamač
5
5
Barman
2
2
Betonár
2
2
Cukrár
2
2
Čalúnnik
1
1
Čašník
1
1
Dekoratér (rytec)
1
1
Dláždič
1
1
Elektromechanik
1
1
2
Finančný poradca
1
1
Formár
1
1
Garbiar
1
1
Hodinár
1
1
Hutník
3
3
Informátor
1
1
Inštalatér
1
1
Izolatér
1
1
Kaderník
1
1
Kachliar
1
1
Kamenár
3
3
Kameraman
1
1
Kapitán plavidla
1
1
Karosár
1
1
Keramik (hrnčiar)
1
1
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P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Klampiar
Klobučník
Koksár
Kominár
Kováč
Kozmetik (vizážista)
Kožušník
Krajčír
Kuchár
Kvalitár a kontrolór výrobkov
Lakovač (natierač)
Lešenár
Lodník
Maliar
Manipulant, nosič
Mäsiar, údenár
Mechanik bicyklov a športových potrieb
Mechanik elektrických vedení
Mechanik koľajových vozidiel
Mechanik motorových vozidiel
(automechanik)
Mechanik presných prístrojov
Mechanik priemyselných strojov a
zariadení
Mlynár
Modelár textilu, odevov, obuvi

1

2

3

4

5 6 7

8

1
2
1
3
1
1

3

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1 1
3
2
3
1
1
2
2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
5

5
1

1
1

1

1

1

1
1
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1

5
1
1

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Montážny pracovník
Montér jednoduchých stavieb
Murár (obkladač)
Nástrojár
Obrábač kovov
Obuvník
Odborný pracovník v oblasti financií
Operátor chemickej výroby
Operátor pojazdného zariadenia
Operátor potravinárskej výroby
Operátor sklárskej, keramickej výroby
Operátor spracovania dreva
Operátor spracovania nerastov
Operátor spracovania papiera
Operátor spracovania vlákien
Operátor stacionárneho zariadenia
Operátor úpravy textilu a odevov
Operátor vleku, lanovky
Operátor výroby celulózy
Operátor výroby kožušín a kože
Operátor výroby obuvi
Operátor výroby stavebných materiálov
Operátor výroby textilu
Operátor zariadenia v práčovni a
čistiarni
Opravár, ladič hudobných nástrojov

1

2

3

4
1

5 6 7
1
1

8

9 10
2

1
2
2
3
2
5
2
1
2
1
5
2
1
2
1
2
4
3

Počet NŠZ
v rámci
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
6
1
1
4
4
1
2
1
3
1
1
3
2
5
2
1
2
1
5
2
2
2
1
2
1
2
4
3
1
1
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1
1

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Organizátor pohrebov
Ošetrovateľ, tréner zvierat
Pedikér, manikér
Pekár
Pestovateľ poľných plodín
Podlahár
Poľovník
Pomocný pracovník
Pomocný pracovník v
poľnohospodárstve a lesníctve
Pomocný pracovník v službách
Poštár
Potrubár
Pracovník kľúčovej služby
Pracovník na pestovanie lesa
Pracovník SBS
Pracovník ťažby dreva
Práč, žehliar
Predavač cez telefón (internet)
Predavač jedál
Predavač v obchode
Predavač v stánku, na trhu, na ulici
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho
zariadenia
Príslušník ozbrojených síl
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

1

2

3

4

5 6 7

2
2
1
1

8

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
1
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2

1
1
2
1

2
1

2
2
3
1
2
2
3
1

1

1
4
4
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1
1
2
3
1
2
2
3
1
2
2
4
1
1
4
4

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Rezbár
Rušňovodič
Rybár
Sanitár
Servisný technik
Sklár
Sklenár
Sladovník a pivovarník
Spracovateľ kože
Spracovateľ ovocia a zeleniny
Stolár
Strechár, pokrývač
Šička
Technik geológ
Technik kontroly kvality vôd
Technik stavebnej výroby
Technik umeleckej tvorby
Tesár
Valcovač (lisovač) kovov
Včelár
Veterinárny technik
Vodič
Vŕtač, ťažiar, studniar
Zámočník
Zlatník, klenotník
Zlievač, jadrár

1

2

3

4

5 6 7

8

1
1

1
1
3
4
3

3
1
1
1
1
3

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
3
3
1
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
6
1
2
2
3
1
1
3
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P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Zvárač
Zvukár
Železničiar
Žeriavnik
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady

Počet NŠZ
v rámci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
4
4
1
1
3
3
2
2
8 12 18 28 17 3 6 12 11 21 2 4 6 24 15 17 1 2 3 3 4 4 1 37
258

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci kvalifikačnej úrovne 3 pri NŠZ bolo najviac využívané povolanie „Mechanik priemyselných strojov a zariadení“, a to u 5-tich sektorových rád. Bolo
k nemu priradených spolu 5 NŠZ. Rovnako tomu bolo aj v rámci povolania „Montážny pracovník”, ku ktorému bolo priradených 6 NŠZ v rámci 5-tich
sektorových rád. Najvyšší počet priradených NŠZ (5) bol k nasledujúcim povolaniam: „Vodič“, „Operátor potravinárskej výroby“, „Operátor spracovania
vlákien“, „Mechanik motorových vozidiel (automechanik)“ a „Baník, lamač“.
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Tabuľka č. 15 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 4 (úplným stredným odborným vzdelaním)
P. č. sektorovej rady
Názov povolania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
Administratívny pracovník
1 8
9
Administratívny pracovník v doprave a logistike
6
6
Administratívny pracovník v oblasti účtovníctva
3
3
Administratívny pracovník vo finančníctve
4
4
Banský špecialista
1
1
Banský technik
9
9
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)
1
1
Bookmaker (krupiér)
5
5
Degustátor, kvalitár potravín a nápojov
2
2
Dezinfektor
1
1
Dispečer výroby a prenosu energie
4
4
Dizajnér IT
1
1
2
Dizajnér, dekoratér
1
1
Elektromechanik
1
1
Farmaceutický laborant
2
2
4
Farmár
3
3
Finančný poradca
2
2
Formár
1
1
Fotograf
1
1
2
Hasič
1
3
4
Hudobník
1
1
Hutník
5
5
Chovateľ
6
6
Inštruktor autoškoly
1
1
Kamenár
1
1
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Názov povolania
Kameraman
Kapitán plavidla
Kaskadér, dablér, komparzista
Keramik (hrnčiar)
Knihár
Knihovník
Kontrolór
Konzultant (operátor) informačných služieb
Koordinátor dobrovoľníkov
Kováč
Kozmetik (vizážista)
Kuchár
Kvalitár a kontrolór výrobkov
Laborant biochemik
Laboratórny diagnostik
Lesnícky technik
Liehovarník
Likvidátor škodcov a buriny
Lodník
Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
Majster odbornej výchovy
Majster v autoopravárenstve
Manažér technických služieb
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s
verejnosťou
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

1

3

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2 1 2
1 3
1
1
12
1
1
1
1
4
4
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
8
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2
1
8

Názov povolania
Manažér vo výchove a vzdelávaní
Manekýn (modelka, promotér)
Masér
Mechanik elektrických vedení
Mechanik elektrotechnických (elektronických)
zariadení
Mechanik klimatizačných a chladiarenských
zariadení
Mechanik leteckých motorov a zariadení
Mechanik presných prístrojov
Mechanik priemyselných strojov a zariadení
Mechanik zariadení IT
Mechanik zdvíhacích zariadení
Modelár textilu, odevov, obuvi
Módny návrhár
Montážny pracovník
Nastavovač strojov
Obchodný sprostredkovateľ
Očný optik
Odborník bezpečnosti a ochrany
Odborný administratívny asistent
Odborný disponent prepravy, colný deklarant
Odborný odhadca
Odborný pracovník daňovej správy
Odborný pracovník služieb zamestnanosti
Odborný pracovník sociálnych služieb
Odborný pracovník v oblasti financií

1

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
2
2
1
1
1 1
2
1
1
4 2

1

1
1

1
1
1
1
1

1

3
2
2
1

2

1

4

1

1
1
1
2

2
1
1
1
6
5
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1

8

1

1
2
1
3
1
1
3
2
2
3
7
1
1
2
2
1
1
1
6
5

Názov povolania
Odborný pracovník v oblasti personalistiky
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva
Odborný pracovník v právnej oblasti
Odborný pracovník verejnej správy
Operátor chemickej výroby
Operátor kotla (kurič)
Operátor pojazdného zariadenia
Operátor potravinárskej výroby
Operátor sklárskej, keramickej výroby
Operátor spracovania dreva
Operátor spracovania nerastov
Operátor spracovania papiera
Operátor stacionárneho zariadenia
Operátor výroby celulózy
Operátor výroby obuvi
Operátor výroby stavebných materiálov
Opravár, ladič hudobných nástrojov
Organizátor podujatí
Osvetľovač
Ošetrovateľ, tréner zvierat
Ovocinár, vinohradník
Pedagogický asistent
Pestovateľ poľných plodín
Poriečny
Pracovník s mládežou

1

2
2
1

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
2
2
2
2
1
4
5
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
6
6
2
2
7
7
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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Názov povolania
Pracovník SBS
Pracovník v oblasti cestovného ruchu
Pracovný potápač
Predavač v obchode
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
Priehradkový pracovník
Príslušník ozbrojených síl
Príslušník Policajného zboru
Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže
Puškár
Recepčný
Rekvizitár, kostymér
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby
Reštaurátor, konzervátor
Revízor v osobnej doprave
Riadiaci letovej prevádzky
Rušňovodič
Rybár
Servisný technik
Skladník
Sklár
Skriptér (skript)
Someliér
Spisovateľ (textár)
Spoločník (komorník)
Sprievodca v cestovnom ruchu

1

1

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
1
6
7
1
1
1
1
1
2 1
4
1
1
2
1
3
4
6
6
9
9
5
5
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
4
6
1
2
3
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
3
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Názov povolania
Stevard
Stolár
Strelmajster
Šepkár
Špecialista bezpečnosti a ochrany
Špecialista elektronickej výroby
Špecialista elektrotechnickej výroby
Špecialista finančného sektora
Špecialista chemickej výroby
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)
Špecialista leteckej dopravy
Špecialista predaja
Špecialista stavebnej výroby
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby
Špecialista v oblasti utajovaných skutočností
Špecialista výživy
Technik astronóm
Technik bezpečnosti leteckej dopravy
Technik celulózo-papierenskej výrobe
Technik cestnej dopravy
Technik drevospracujúcej výroby
Technik elektroník
Technik elektrotechnickej výroby
Technik energetik
Technik fyzik
Technik hospodárskej správy a údržby

1

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1 1
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
7
7
1
1
2
2
4 1
5
7
7
2
2
2
2
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Názov povolania
Technik hutníckej, zlievarenskej výroby
Technik chemickej výroby
Technik chemik
Technik IT
Technik kontroly kvality vôd
Technik lodnej dopravy
Technik logistiky a poštových služieb
Technik odpadového hospodárstva
Technik poľnohospodárstva
Technik potravinárskej výroby
Technik sklárskej, keramickej výroby
Technik stavebnej výroby
Technik strojárskej výroby
Technik súkromnej bezpečnosti
Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby
Technik umeleckej tvorby
Technik v jadrovej energetike
Technik v oblasti vodárenstva
Technik vodného hospodárstva
Technik vysielacích a audiovizuálnych zariadení
Technik zdravotníckej protetiky
Technik železničnej dopravy
Tlačiar
Učiteľ jazykov
Umelecký knihár
Umelecký kovolejár a kovotepec

1

5

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
5
5
2
2
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
2
2
5
2
2
9
9
1
4
1
6
7
1
8
1
1
3
3
2
2
1
1
6
6
3
3
1
1
1
1
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
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Názov povolania
Valcovač (lisovač) kovov
Veterinárny technik
Vinár
Vychovávateľ
Záhradník
Záchranár
Zdravotnícky asistent
Zdravotnícky laborant
Zlievač, jadrár
Zubný asistent
Zušľachťovač kovov
Zvukár
Železničiar
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady

1
1

3

29

P. č. sektorovej rady
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Počet NŠZ v rámci povolaní
2
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
2
2
14 12 14 17 14 8 19 19 20 21 26 13 8 40 47 5 24 25 19 42 29 11 21
497

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci kvalifikačnej úrovne 4 u NŠZ bolo najviac využívané povolanie „Kvalitár a kontrolór výrobkov “, a to u 8-mich sektorových rád. Bolo k nemu
priradených spolu 8 NŠZ. Najvyšší počet priradených NŠZ k jednému povolaniu bolo v rámci Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, kedy
k povolaniu „Banský technik“ bolo priradených 9 NŠZ. Obdobne tomu bolo aj v rámci Sektorovej rady pre verejné služby a správu, kedy k povolaniu „Príslušník
Policajného zboru“ bolo priradených 9 NŠZ, a v rámci Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo k povolaniu „Technik
sklárskej, keramickej výroby“ taktiež priradených 9 NŠZ.
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Tabuľka č. 16 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 5 (vyšším odborným vzdelaním)
P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
Názov povolania
3 4 7 8 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23 24 povolaní
Asistent filmovej produkcie
1
Dispečer výroby a prenosu energie
1
Hudobník
6
Kameraman
1
Lektor umenia
1
Manažér v osobných službách
1
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach
1
Manažér vo výchove a vzdelávaní
1
Notograf
1
Optometrista
1
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
1
Recepčný
1
Riadiaci letovej prevádzky
1
Sestra špecialistka
1
Spevák
1
Špecialista finančného sektora
1
Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby
1
Špecialista textilnej, odevnej výroby
1
Špeciálny pedagóg
1
Športový tréner
3
Tanečník, choreograf
2
Technik elektroník
1
Technik energetik
1
Technik hutníckej, zlievarenskej výroby
5
Technik chemickej výroby
4
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1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
5
4

P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
3 4 7 8 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23 24 povolaní
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1 3 4 5 2 1 2 3 1 2 1 13 7 1 1 1
48

Názov povolania
Technik IT
Technik potravinárskej výroby
Technik strojárskej výroby
Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby
Učiteľ základnej školy
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci kvalifikačnej úrovne 5 pri NŠZ boli všetky povolania priradené k NŠZ vždy iba v rámci jednej sektorovej rady. Najvyšší počet priradených NŠZ (6) bol
priradený k povolaniu „Hudobník“ v rámci Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo. V rámci tejto sektorovej rady bola zrejmá aj najvyššia variabilita
priradených povolaní – spolu ich bolo 13.
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Tabuľka č. 17 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 6 (vysokoškolským vzdelaním prvého
stupňa)
P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
Názov povolania
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
Dentálny hygienik
1
1
Dizajnér produktov
1
1
Fotograf
1
1
Herec
2
2
Inšpektor štátneho dozoru
1
1
Kameraman
1
1
Konzultant (operátor) informačných služieb
1
1
Lektor ďalšieho vzdelávania
2
2
Manažér ľudských zdrojov
1
1
Manažér v oblasti bezpečnosti
1
1
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou
1
1
Manažér v osobných službách
2
2
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach
2
1
3
Manažér vnútornej správy a prevádzky
1
1
2
Módny návrhár
1
1
Obchodný sprostredkovateľ
1
1
Odborník na prácu s mládežou
2
2
Odborný pracovník služieb zamestnanosti
4
4
Odborný pracovník sociálnych služieb
4
1
5
Odborný pracovník v oblasti financií
2
2
Odborný pracovník v oblasti personalistiky
1
1
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva
1
1
Odborný pracovník v oblasti štatistiky
1
1
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva
1
1
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P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Odborný pracovník v právnej oblasti
Odborný pracovník verejnej správy
Osvetľovač
Pôrodná asistentka
Pracovník SBS
Pracovník v oblasti cestovného ruchu
Produkčný
Programátor
Projektový manažér
Rádiologický technik
Reštaurátor, konzervátor
Režisér
Sestra špecialistka
Spevák
Spisovateľ (textár)
Správca IT systémov, databáz a sietí
Správca objektov
Supervízor v administratíve
Špecialista bezpečnosti a ochrany
Špecialista elektrotechnickej výroby
Špecialista energetik
Špecialista fyzioterapeut
Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby
Špecialista kultúrneho dedičstva
Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista na marketing, reklamu a styk s verejnosťou

Počet NŠZ
v rámci
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
1
11
11
1
1
4
4
2
2
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
1
1
2
2
3
3
3 1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
6
6
1
1
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P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce
Špecialista poľnohospodárstva
Špecialista polygrafickej výroby
Špecialista sociálneho poistenia
Špecialista sociálnej práce
Špecialista stratégie a rozvoja
Špecialista textilnej, odevnej výroby
Špecialista v oblasti spracovania dreva
Špecialista v oblasti vodárenstva
Športový tréner
Tanečník, choreograf
Technik elektrotechnickej výroby
Technik energetik
Technik hutníckej, zlievarenskej výroby
Technik chemickej výroby
Technik potravinárskej výroby
Technik v jadrovej energetike
Technik v oblasti vodárenstva
Technik vodného hospodárstva
Učiteľ vysokej školy
Výtvarný umelec
Záhradník
Zdravotnícky záchranár
Zvukár
Žurnalista (novinár, redaktor)
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
1
1
1

1
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
3
1

2 2 2 1 1 1 2
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2

2

8

3

7

1

9

2
2
8 25

9

Počet NŠZ
v rámci
21 22 23 24 povolaní
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
30 16 25 4
160

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

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci kvalifikačnej úrovne 6 u NŠZ bolo najviac využívané povolanie „Správca objektov“, a to u dvoch sektorových rád. Boli k nemu priradené spolu 4 NŠZ.
Obdobne tomu bolo pri povolaní „Odborný pracovník sociálnych služieb“, kedy v rámci dvoch sektorových rád k nemu bolo priradených 5 NŠZ. U dvoch
sektorových rád sa využilo aj povolanie „Manažér vnútornej správy a prevádzky“ a povolanie „Manažér v športových a rekreačných zariadeniach“. Najvyšší
počet priradených NŠZ k jednému povolaniu bolo v rámci Sektorovej rady pre verejné služby a správu, kedy k povolaniu „Odborný pracovník verejnej správy“
bolo priradených 11 NŠZ. Obdobne tomu bolo aj v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby, kedy k povolaniu „Sestra špecialistka“ bolo taktiež
priradených 11 NŠZ.
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Tabuľka č. 18 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 7 (vysokoškolským vzdelaním druhého
stupňa)
P. č. sektorovej rady
Počet NŠZ
v rámci
Názov povolania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
Analytik a projektant IT
6
6
Antropológ, etnológ
2
2
Archeológ
2
2
Audítor
1
1
Balzamovač
1
1
Banský špecialista
8
8
Banský technik
1
1
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)
6
6
Daňový špecialista
1
1
Diplomat, konzul
1
1
Dispečer výroby a prenosu energie
1 1
2
Dizajnér IT
1
1
Dopravný špecialista
1
1
Dramaturg
1
1
Ekológ
4
4
Farmaceut špecialista
1
3
4
Filozof
1
1
Finančný manažér
3
3
Fyzik
9
1
10
Geodet, kartograf
2
2
Geograf
1
1
Geológ (geofyzik)
5
2
4
11
Historik
1
1
Hudobník
5
5
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P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Chemik
Jazykovedec
Kameraman
Kontrolór
Krajinný a záhradný architekt
Kulturológ
Laboratórny diagnostik
Lekár špecialista
Lektor ďalšieho vzdelávania
Lektor umenia
Lesnícky technik
Liečebný pedagóg
Logopéd
Majster odbornej výchovy
Manažér ľudských zdrojov
Manažér v doprave a poštových službách
Manažér v energetike
Manažér v IT a telekomunikáciách
Manažér v lesníctve
Manažér v oblasti bezpečnosti
Manažér v oblasti financií
Manažér v oblasti firemnej politiky a stratégie
Manažér v oblasti kultúry
Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku
s verejnosťou
Manažér v oblasti práva

1

2 3 4

5

5

4

6 7 8

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
6
6
1
1
1
1
4
4
1
1
1 1
2
4
4
1
67
68
2
1
3
1
1
5
1
1
1
2
3
1
1
5
5
9
9
3
3
3
3
4
1
2
3
1
1
2 3
5
2
2
2
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1
2

3
2

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Manažér v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
Manažér v oblasti veterinárnych činností
Manažér v oblasti výskumu a vývoja
Manažér v oblasti zdravotného a sociálneho
poistenia
Manažér v poľnohospodárstve
Manažér v priemysle
Manažér v stavebníctve
Manažér v športových a rekreačných
zariadeniach
Manažér v ťažbe
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách
Manažér v odpadovom hospodárstve
Manažér vnútornej správy a prevádzky
Manažér vo finančníctve
Manažér vo vodnom hospodárstve a
vodárenstve
Manažér vo výchove a vzdelávaní
Meteorológ
Moderátor
Muzeológ
Odborník verejného obstarávania
Odborný pracovník služieb zamestnanosti
Odborný pracovník udeľovania licencií,
patentov, oprávnení
Odborný pracovník v oblasti financií
Odborný pracovník v oblasti poisťovníctva

1

2 3 4

5

6 7 8

1

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
1
1
1
1
1

1
5
14
2

5
1 2

3

2 1 1

2

1

1
2
1

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

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Odborný pracovník v oblasti štatistiky
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva
Odborný pracovník v právnej oblasti
Odborný pracovník verejnej správy
Operátor jadrovej elektrárne
Organizátor podujatí
Politológ
Pracovník SBS
Právnik
Prekladateľ, tlmočník
Príslušník ozbrojených síl
Príslušník Policajného zboru
Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže
Producent
Programátor
Projektový manažér
Psychológ
Sestra špecialistka
Sociológ
Spevák
Spisovateľ (textár)
Správca IT systémov, databáz a sietí
Správca objektov
Špecialista celulózo-papierenskej výroby
Špecialista cestnej dopravy
Špecialista ekológ

1

2 3 4

5

6 7 8

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
1
1
6
2
1
1
1
10 4
2
10
2
1
2
1
1 2
1
2
1
1
1
1
1
1

5
4
1

4
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2

1
1
1
6
2
1
1
1
14
2
10
2
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
5
6
5

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Špecialista ekonóm
Špecialista elektrotechnickej výroby
Špecialista energetik
Špecialista finančného sektora
Špecialista fyzioterapeut
Špecialista geografického informačného
systému
Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby
Špecialista chemickej výroby
Špecialista jadrovej energetiky
Špecialista knihovníctva
Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby
Špecialista kultúrneho dedičstva
Špecialista lesníctva (lesný inžinier)
Špecialista logistiky
Špecialista ľudských zdrojov
Špecialista matematik (štatistik)
Špecialista na marketing, reklamu a styk s
verejnosťou
špecialista normalizácie, metrológie a
certifikácie zhody
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality
práce
Špecialista politiky zamestnanosti
Špecialista poľnohospodárstva
Špecialista polygrafickej výroby
Špecialista poštových, zasielateľských služieb

1

2 3 4

5

6 7 8

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
4 2
6
5
5
13
1
14
31
31
4
4
1

8
5

1
1

3
2
1
10
5
1
2

1

2

1
2

2

2

2
2

1
5
3
1
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1
8
6
4
2
1
10
5
1
3
3

2
1
5
3
1

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Špecialista potravinárskej výroby
Špecialista predaja
Špecialista religionistiky
Špecialista reštaurátor
Špecialista sklárskej výroby
Špecialista sociálneho poistenia
Špecialista sociálnej práce
Špecialista stavebnej výroby
Špecialista stratégie a rozvoja
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby
Špecialista súkromnej bezpečnosti
Špecialista štrukturálnych a investičných
fondov
Špecialista telekomunikácií
Špecialista textilnej, odevnej výroby
Špecialista účtovníctva
Špecialista v oblasti spracovania dreva
Špecialista v oblasti vodárenstva
Špecialista v oblasti výchovy a vzdelávania
Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej
agendy
Špecialista verejného obstarávania
Špecialista vodného hospodárstva
Špecialista vodnej dopravy
Špecialista výroby stavebných, keramických,
žiaruvzdorných materiálov

1

2 3 4
4

5

6 7 8

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní

1
1
1
4
2
1
2
1

4

8
1
12
1

6
3

2
9
2
1
1
2
1
1
10
277

4

4
1
1
1
4
2
1
2
5
8
1
12
7
3
6
9
2
1
1
2
1
1
10

P. č. sektorovej rady

Názov povolania
Špecialista železničnej dopravy
Špeciálny pedagóg
Športový tréner
Tanečník, choreograf
Technik elektroník
Technik elektrotechnickej výroby
Technik energetik
Technik poľnohospodárstva
Technik v oblasti vodárenstva
Technik vodného hospodárstva
Učiteľ jazykov
Učiteľ strednej školy
Učiteľ vysokej školy
Učiteľ základnej školy
Verejný zdravotník
Veterinárny lekár
Veterinárny technik
Vrcholový manažér organizácie
Všeobecný lekár
Vysoký štátny predstaviteľ
Zubný lekár
Žurnalista (novinár, redaktor)
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady

1

2 3 4

5

6 7 8

Počet NŠZ
v rámci
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 povolaní
1
3
2
2
1
2
3

1
1
1
1
3
1
2
1
3
2
1
6
1
4
19 17 5 6 27 10 7 9 16

9

8 27 20

8

6
1
6 19 18 51 41 69 87 46 95

9

1
3
2
2
1
2
3
1
1
1
1
3
1
2
1
3
2
1
6
1
4
7
629

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,
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finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada
pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rámci kvalifikačnej úrovne 7 u NŠZ bolo najviac využívané povolanie „Manažér v priemysle“, a to u 9-tich sektorových rád. Bolo k nemu priradených spolu
14 NŠZ. Najvyšší počet priradených NŠZ k jednému povolaniu bolo v rámci Sektorovej rady zdravotníctvo, sociálne služby, kedy k povolaniu „Lekár špecialista“
bolo priradených 67 NŠZ. Druhé najvyužívanejšie povolanie bolo v rámci Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, kedy k povolaniu
„Špecialista finančného sektora“ bolo priradených 31 NŠZ.
Tabuľka č. 19 Početnosť NŠZ priradených k povolaniam v rámci jednotlivých sektorových rád v súvislosti s EKR 8 (vysokoškolským vzdelaním tretieho
stupňa)
P. č. sektorovej rady
Názov povolania
5
9
13
17
19
20 Počet NŠZ v rámci povolaní
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)
1
1
Geológ (geofyzik)
1
1
Hudobník
1
1
Manažér v lesníctve
1
1
Manažér v oblasti výskumu a vývoja
1
1
Manažér vo výchove a vzdelávaní
1
1
Špecialista ekológ
1
1
Špecialista sklárskej výroby
1
1
Učiteľ vysokej školy
3
3
Počet NŠZ za jednotlivé sektorové rady
1
1
1
1
1
8
13
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo; 20 - Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22
- Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V rámci kvalifikačnej úrovne 8 u NŠZ bolo každé povolanie využívané iba raz naprieč 6-timi sektorovými
radami. V rámci tejto kvalifikačnej úrovne bolo najviac povolaní (4) využívaných v rámci Sektorovej
rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. Najvyšší počet priradených NŠZ k jednému
povolaniu bolo opäť v rámci Sektorovej rady vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport, kedy
k povolaniu „Učiteľ vysokej školy“ boli priradené tri NŠZ.
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5.

AKTIVITA

Č.

INFORMAČNÝCH
PARTNERSTVÁ,

4

TVORBA

ZDROJOV

KOMPLEXNÝCH
PRE

ROZŠIROVANIE

SEKTOROVÉ

A AKTUALIZÁCIA

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO
KOMPATIBILITU

KLASIFIKÁCIÍ

A RELEVANTNÝ

ZDROJ

A

ČÍSELNÍKOV

INFORMÁCIÍ

PRE

ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE K EFEKTÍVNEMU
TRHU PRÁCE
Aktivita č. 4 má z viacerých aspektov kľúčový význam z pohľadu úspešnej realizácie SRI a trvalo
udržateľného napredovania systémového riešenia monitorovania potrieb trhu práce. Táto aktivita má
dve základné dimenzie, a to vybudovanie optimálne fungujúceho informačného systému a manažment
klasifikácií, číselníkov a databáz. V rámci prvej oblasti, IS NSP/SRI bolo na účely Úvodnej správy
spracované:
▪

analýza východiskového stavu,

▪

návrh riešenia nového informačného systému,

▪

pracovné prostredie pre vývoj a testovanie,

▪

analýza a návrh riešenia modulu výkazníctvo – expert,

▪

analýza súčasného stavu a navrhované úpravy dátového modelu.

Na účely Priebežnej správy č. 1 bolo v oblasti IS NSP/SRI realizované:
▪

vytvorenie pracovného/produkčného prostredia,

▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI,

▪

implementácia vybraných častí do produkčného prostredia IS NSP/SRI,

▪

analýza a návrh riešenia modulu výkazníctvo – tajomník.

V rámci systematickej aktualizácie klasifikácií, číselníkov a databáz na základe potrieb trhu práce,
štatistických zisťovaní, vyhodnocovania trendov v inováciách, nových technológiách a ich vplyvu na
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zamestnanosť a pracovné činnosti s dôrazom na SK ISCO-08 bola na účely Úvodnej správy realizovaná
analýza vývoja a súčasného stavu využívania klasifikácií, číselníkov a databáz, ktorá bola zameraná na
tie komponenty, ktoré sú v súčasnosti využívané v rámci IS NSP/SRI. Bolo žiadúce vyhodnotiť potrebu
implementácie prípadných zmien, ku ktorým mohlo od roku 2015 dôjsť, resp. predvídať zmeny, ktoré
nastanú do konca realizácie národného projektu.
V rámci implementácie požiadaviek na vývojové napredovanie, rozširovanie databáz IS NSP/SRI a
predvídania vzniku a zániku povolaní, súčasnej uplatniteľnosti, prebytku, resp. nedostatku
kvalifikovaných pracovných síl došlo na účely Priebežnej správy č. 1 k analýze klasifikačného kontextu
vo väzbe na momentálne nevyužívané klasifikácie, resp. číselníky. Z pohľadu prínosu pre
monitorovanie potrieb trhu práce boli posúdené viaceré, najmä medzinárodné klasifikácie, z ktorých
boli vyselektované dve najrelevantnejšie, a to:
1. Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA,
2. Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO.

5.1

Pracovné prostredie – produkcia

Pre potreby vývoja a testovania IS NSP/SRI boli v predchádzajúcom období vytvorené vývojové
a testovacie prostredia. V aktuálnom období sú odborné práce zamerané na vytvorenie funkčného
produkčného prostredia pre verejnú a privátnu zónu. Produkčné prostredie je určené na finálne verzie
modulov a častí po otestovaní v internom prostredí. V produkčnom prostredí už nebudú testovacie
výkazy, NŠZ a ďalšie testovacie dáta. Produkčné prostredie bude obsahovať len produkčné dáta
a používateľov. Vzhľadom na harmonogram a časovú následnosť potrebných krokov sa produkčné
prostredie vytvorilo ako dva samostatné systémy, ktoré sú prepojené pomocou odkazov v jednotlivých
prostrediach na prechod medzi systémami. Toto riešenie sa zvolilo z dôvodu zabezpečenia dostupnosti
informácií o NŠZ z pôvodnej verejnej časti, ktoré nebudú ovplyvnené prácami na revíziách a úprave
štruktúry NŠZ a kompetenčného modelu v privátnej časti systému. Zároveň možno upravovať vo
verejnej časti informácie o projekte, sektorových radách, kontaktoch, článkoch a novinkách súvisiacich
s prebiehajúcim projektom až do doby, kedy bude pripravená finálna verzia verejnej časti IS NSP/SRI
podľa nového dizajnu a štruktúry NŠZ.
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Privátnu časť bude tvoriť samostatný systém na prístup expertov a Realizačného tímu SRI k nástrojom
a službám určeným na zabezpečenie odborných úloh na projekte. Toto riešenie umožní v priebehu
realizácie projektu pracovať na novej verzii verejnej časti systému, vrátane testovania jednotlivých
častí, bez obmedzenia súčasne dostupnej verejnej zóny. Tieto dva systémy budú spojené do jedného
po otestovaní novej verzie verejnej časti a ďalej v priebehu projektu bude používaný už len jeden
systém pre obidve súčasti. Riešenie je pre neregistrovaného používateľa plne funkčné a bude mať
dostupné len aktuálne informácie a služby v ktoromkoľvek kroku realizácie projektu. Riešenie pre
expertov a Realizačný tím SRI bude transparentné počas celého projektu. Pri jednotlivých zmenách
v priebehu projektu bude systém nedostupný len na krátky a nevyhnutný čas reštartov a údržby
systému.
Elektronická systémová komunikácia s expertnou základňou
Na uľahčenie práce expertov zapojených do projektu SRI budú v IS NSP/SRI systémovo nastavené
automatické elektronické upozornenia, ktoré budú expertov informovať o dôležitých úlohách,
blížiacich sa termínoch a iných relevantných informáciách týkajúcich sa projektu SRI formou
notifikačných e-mailov.
Technické riešenie produkčného prostredia
Architektúra IS NSP/SRI je budovaná na moderných serverových aplikáciách a aplikačných
komponentoch. Štruktúra systému je rozdelená do troch samostatne oddelených virtuálnych serverov,
navzájom logicky prepojených v rámci samostatného sieťového segmentu:
▪

db.local – databázový MySQL server, ktorý poskytuje služby relačnej databázy,

▪

storage – perzistentné používateľské dáta, samostatné,

▪

app – generický docker hypervisor, v ktorom sa nachádza kompozitný kontajner obsahujúci
predpripravenú aplikáciu pozostávajúcu z:
-

nginx webového servera,

-

php-fpm engine hypertextového preprocesora PHP verzie 7.3,

-

redis cache server,

-

zdrojových kódov aplikácie.
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Schéma č. 18

Technické riešenie

Fortinet FortiWEB
web-application-firewall

redis

NSX Edge Gateway

CloudFlare

Internet

nginx

php-fpm

db.local

storage.local

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zabezpečenie prebieha na štyroch úrovniach, v poradí zvnútra von:
▪

Aplikačná bezpečnosť na úrovni Symfony,

▪

FortiWEB aplikačný firewall (L7) s introšpekciou prenášaných dát, SSL terminácia s *.sri.sk,

▪

NSX Edge Gateway firewall (L2) povoľujúci komunikáciu na portoch 80 a 443 výhradne len pre
IP adresy CloudFlare (https://www.cloudflare.com/ips-v4),

▪

CloudFlare Edge firewall DDOS ochrana a aplikačný firewall - prvá úroveň voči bežným
skriptovacím útokom.

Uvedené riešenie je horizontálne aj vertikálne škálovateľné. FortiWEB zastáva rolu reverse proxy,
pričom serverový pool môže byť rozšírený na viac aplikačných serverov. Docker kontajnery sú nezávislé
jednotky so zdieľaným súborovým systémom, session store a pripojením na databázu. V prípade
potreby je možné dynamicky alokovať viac identických kompozitných kontajnerov, z ktorých každý
poskytuje tú istú aplikáciu a podľa vyťaženosti a dostupnosti je možné vytvoriť load-balancované
prostredie naprieč N hostom.
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Bottleneck môže nastať v tomto prípade na db, prípadne storage, a z tohto dôvodu sú obidva servery
monitorované a dynamicky rozšíriteľné (on-the-fly pridanie CPU a RAM).
Storage layer pre všetky servery je na SSD diskoch s veľmi nízkou latenciou a interné sieťové prepojenia
klastra sú tvorené 10Gbit linkou, čo zabezpečuje dostatočne nízku latenciou spojenia v rámci cloud
perimetra.
Aplikácia je programovaná v jazyku PHP verzie 7.3, čo zodpovedá najmodernejším štandardom.
Zálohovanie IS NSP/SRI
Počas projektu SRI bude vykonávané pravidelné zálohovanie produkčného servera, denná tvorba a
kontrola záloh databázy, zdrojových kódov a ostatných súborov. Dodržiavanie všetkých overených
postupov a rutinných prác správy systému v spojení s pravidelným testovaním aplikácie, zamerané na
overovanie jej bezpečnosti umožní minimalizovať riziko vzniku problémov. Riziko (bezpečnostné alebo
funkčné) však nikdy nie je možné úplne eliminovať, preto je neodmysliteľnou súčasťou údržby každého
informačného systému pravidelné zálohovanie všetkých jeho súčastí.
Zálohovanie serverov db a storage je vykonávané formou úplnej zálohy použitím softvérového riešenia
veeam.
Zdrojové súbory aplikácie v produkčnom prostredí zálohované nie sú, nakoľko sú nezávislé a ich
samostatný re-deploy je otázkou IT operatívy v rámci SLA. Docker kontajnery sú uložené samostatne
vo vlastnom repozitári spravovanom spoločnosťou TREXIMA, prekompilované a pripravené na
okamžité spustenie do produkcie.

5.2

Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI

V prvej fáze projektu bude verejná časť portálu upravovaná v minimálnej miere, ako napríklad nové
články v sekciách „Novinky“, „Články“, aktualizovanie informácií v sekcii „Sektorové rady“, sekcii
„Kontakty“ a úpravy sekcie „O NSP“ (O projekte) na aktuálny stav. Jednotlivé zmeny vykonané počas
tohto obdobia sú popísané v nasledujúcom texte.
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5.2.1

Sekcia „O NSP“ – „O projekte“

Na domovskej stránke bol premenovaný názov sekcie „O NSP“ na „O projekte“.
Obrázok č. 27 Pôvodný názov sekcie: „O NSP“

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 28 Upravená verzia názvu sekcie: „O projekte“

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Domovská stránka „O projekte“ bola upravená a doplnená o nasledujúce informácie.
Obrázok č. 29 Pôvodná verzia home časti „O projekte“

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Nadpis „Informácie o predchádzajúcich etapách národného projektu NSP – NSP I a NSP II získate v
nasledovných častiach:“ bol prepísaný na „Informácie o predchádzajúcich etapách národného
projektu NSP – NSP I, NSP II a NSP III získate v nasledovných častiach:“. Doplnil sa text o Projekte SRI
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a pridala sa klikateľná oblasť pre projekt SRI. Informácie o NSP III pre zachovanie kontinuity
realizovaných projektov boli presunuté pod Informácie o predchádzajúcich etapách.
Obrázok č. 30 Upravená verzia domovskej časti „O projekte“

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 31 Upravená verzia domovskej časti „O projekte“ - text

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V rozkliknutej oblasti pre projekt SRI bol doplnený nasledujúci text:

▪

„ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE“
Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

▪

Operačný program: Ľudské zdroje
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▪

Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

▪

Realizácia: apríl 2019 – december 2022
O PROJEKTE

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví
hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami
v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné
procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na
zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti
a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských
zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa
v budúcnosti v odvetviach nepočíta. V nadväznosti na systémové riešenie Národnej sústavy povolaní
pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len
„NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu
práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej prípravy pre slovenský trh
práce.
CIEĽOVÉ SKUPINY PROJEKTU SRI
▪

zamestnávatelia,

▪

samostatne zárobkovo činné osoby,

▪

štátne orgány,

▪

orgány územnej samosprávy,

▪

štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,

▪

štátne orgány a organizácie pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania

▪

neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry a poradenské inštitúcie)

▪

kariéroví a výchovní poradcovia,

▪

občania.
POUŽÍVATELIA VÝSLEDKOV PROJEKTU NSP

▪

profesijné organizácie,

▪

zamestnávatelia,
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▪

samostatne zárobkovo činné osoby,

▪

štátne orgány,

▪

orgány územnej samosprávy,

▪

školy a školské zariadenia,

▪

zamestnanci,

▪

uchádzači o zamestnanie,

▪

záujemcovia o zamestnanie,

▪

skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,

▪

žiaci, študenti a absolventi stredných a vysokých škôl,

▪

rodičia,

▪

kariéroví a výchovní poradcovia.
HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU SRI

AKTIVITA 1
▪

identifikácia inovačných lídrov pre sektory hospodárstva v spolupráci so sociálnymi partnermi,

▪

analýza sektorov z aspektu definovania požiadaviek na inovačné procesy existujúcich
a novovzniknutých zamestnaní,

▪

štatistické vyhodnocovanie revízie, tvorby a inovácie národných štandardov zamestnaní,

▪

odborné zabezpečovanie metodicko–technickej a koordinačnej činnosti systémovým
štruktúram monitorovania potrieb trhu práce (Riadiaci výbor SRI, Aliancia sektorových rád,
sektorové rady a ich pracovné skupiny, expertné tímy),

▪

reporting plnenia Národnej stratégie zamestnanosti,

▪

návrh konceptu rozšírenia informačného systému,

▪

prehodnotenie počtu a štruktúry sektorových rád, ich optimalizácia,

▪

vizualizácia návrhov sektorových partnerstiev, dohôd a klastrov,

▪

vypracúvanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a definovanie sektorových
odporúčaní,

▪

hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád.

AKTIVITA 2
▪

vytvorenie mechanizmu komunikačného portálu na sektorovú identifikáciu zmien v dopyte
trhu práce,
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▪

identifikácia vývojových tendencií obsadzovania a kvality pracovných miest podľa sektorov
a vykonávaných zamestnaní vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie,

▪

stanovenie relácií medzi povolaniami a programami celoživotného vzdelávania podľa sektorov
hospodárstva a ich kvalitatívne hodnotenie vo vzťahu k deklarovaným potrebám sektorov,

▪

odborná príprava, školenia pre pracovníkov využívajúcich identifikované zmeny na zlepšenie
adaptability pracovníkov a podnikov,

▪

návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové kategórie prác a nástrojov
strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch.

AKTIVITA 3
▪

preskúmanie požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti a náplň práce jednotlivých zamestnaní
z aspektu komplexnej produktivity zamestnancov s osobitným zameraním na inovačné trendy
v sektoroch hospodárstva SR,

▪

sumarizácia a interpretácia výsledkov výskumu vplyvu inovácií na jednotlivé zložky
kompetenčného modelu a náplní práce zamestnaní v národnom hospodárstve v súvislosti so
sledovaním vybraných aspektov,

▪

metodika na sledovanie a vyhodnocovanie aspektov výkonnosti a produktivity zamestnancov,
ich odborného a profesijného rastu, kvality pracovného prostredia, medzisektorálnych
kľúčových kompetencií uplatniteľnosti na trhu práce v kontexte 5–tich typov sektorovokompetenčných úrovní,

▪

návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové katalógy prác a nástrojov
strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch,

▪

revízia – inovácia NŠZ zverejnených v IS NSP z II. a III. realizačnej etapy NSP,

▪

vypracovanie NŠZ u novovzniknutých zamestnaní, resp. doplnenie nezverejnených NŠZ,

▪

analýza a tvorba návrhov na rozšírenie štruktúry NŠZ,

▪

aktualizácia a inovácia nadväzujúcich dôležitých dokumentov (manuál na tvorbu NŠZ, na prácu
s Registrom kompetencií, na prácu s Registrom zamestnaní),

▪

tvorba a aktualizácia sústavy povolaní.

AKTIVITA 4
▪

nastavenie a implementácia systému na pravidelnú aktualizáciu NŠZ na zabezpečenie
hodnoverných informácií o aktuálnych a budúcich potrebách zamestnávateľov,
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▪

aktualizácia, inovácia a rozšírenie IS NSP/SRI, Manuálu na prácu v privátnej zóne IS NSP/SRI
a Manuálu na prácu v IS NSP/SRI,

▪

vývoj a štandardizácia výskumných nástrojov na pravidelné monitorovanie vývoja v sektoroch
s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach,

▪

analýza aktuálneho stavu využívania klasifikácií, číselníkov a databáz,

▪

rozšírenie

IS

v

súvislosti

s multidimenzionálnym

členením

determinantov

vývoja

zamestnanosti a ukazovateľov výkonnosti trhu práce,
▪

monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach,
vedomostiach a spôsobilostiach pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách,

▪

návrh a riešenie prepojenia na systém Európskych služieb zamestnanosti v súvislosti s
poskytovaním zodpovedajúcich informácií o zamestnaniach na zahraničných trhoch práce,

▪

systematická aktualizácia klasifikácií, číselníkov a databáz na základe potrieb trhu práce,
štatistických zisťovaní, vyhodnocovania trendov v inováciách, nových technológiách a ich
vplyvu na zamestnanosť a pracovné činnosti s dôrazom na SK ISCO-08,

▪

revízia a aktualizácia Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08,

▪

správa klasifikácií, číselníkov a prevodníkov a ich prepojenia na NŠZ, ako napr. ISCED, EKR,
SKKR, SK NACE Rev.2,

▪

Implementácia prepojenia na Európsku klasifikáciu zručností/kompetencií, kvalifikácií
a povolaní - ESCO.

AKTIVITA 5
▪

komparatívne analýzy a analýzy zahraničných systémov so zámerom optimalizácie národného
systému monitorovania potrieb trhu práce zameraných na:

▪

-

potreby zamestnávateľov,

-

vzdelávanie,

-

vedu, výskum a inovácie,

vybudovanie supervízneho medzinárodného pozorovateľského a konzultačného tímu
expertov zapojeného do systémového riešenia a nastavovania NP SRI,

▪

vybudovanie supervízneho konzultačného tímu expertov zo SR zapojeného do spolupráce so
zahraničnými expertmi, členmi sektorových rád a ich pracovných skupín a do systémového
riešenia a nastavovania NP SRI,

▪

identifikácia príkladov dobrej praxe a ich implementácia do systému celoživotného
vzdelávania, monitorovania potrieb trhu práce a do návrhov legislatívnych zmien.
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PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU
▪

riadenie projektu,

▪

publicita a informovanosť.
NOSNÝ CIEĽ PROJEKTU SRI

Pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných
miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania
a prípravy pre trh práce s podporou IS NSP/SRI.

Riadiaci výbor SRI riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii SRI.
RIADIACI VÝBOR SRI TVORIA
predseda Riadiaceho výboru:
▪

zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

tajomník:
▪

projektový manažér.

členovia:
▪

traja zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

▪

zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

▪

zástupca Ministerstva hospodárstva SR,

▪

zástupca Ministerstva vnútra SR,

▪

zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

▪

zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR,

▪

zástupca Ministerstva zdravotníctva SR,

▪

zástupca Ministerstva kultúry SR,

▪

zástupca Úradu vlády SR,
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▪

zástupca Štatistického úradu SR,

▪

zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

▪

zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,

▪

zástupca Republikovej únie zamestnávateľov,

▪

zástupca Asociácie priemyselných zväzov,

▪

zástupca Konfederácie odborových zväzov SR,

▪

zástupca Združenia miest a obcí Slovenska,

▪

zástupcovia Realizačného tímu SRI,

▪

zástupca Realizačného tímu SRI - tajomník.

5.2.2

Sekcia „Sektorové rady/Aliancia sektorových rád“

Do časti „Sektorové rady/Aliancia sektorových rád“ bolo zapracovaných niekoľko zmien. V záložke
„Zoznam členov“ sa pridala sekcia pre projekt SRI a doplnil sa zoznam členov Aliancie sektorových rád
pre projekt SRI.
Tabuľka č. 20 Členovia Aliancie sektorových rád
p.č.
Meno
Funkcia v aliancii
1
Branislav Ondruš
prezident

Inštitúcia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR

2

Danica Lehocká

výkonná
viceprezidentka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR

3
4
5
6

člen
člen
členka
člen

Združenie miest a obcí Slovenska
Združenie miest a obcí Slovenska
Konfederácia odborových zväzov SR
Konfederácia odborových zväzov SR

člen

Konfederácia odborových zväzov SR

8
9
10
11

Milan Muška
Jozef Turčány
Monika Uhlerová
nominácia bude
doriešená
nominácia bude
doriešená
Mário Lelovský
Igor Patráš
Peter Molnár
Oto Nevický

člen
člen
člen
člen

Republiková únia zamestnávateľov
Republiková únia zamestnávateľov
Republiková únia zamestnávateľov
Asociácia zamestnávateľských zväzov a
združení SR

12

Adriana Tantošová

členka

Asociácia zamestnávateľských zväzov a
združení SR

13

Ján Žačko

člen

Asociácia zamestnávateľských zväzov a
združení SR

14

Andrej Lasz

člen

Asociácia priemyselných zväzov

15

Jaroslav Holeček

člen

Asociácia priemyselných zväzov

7
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p.č.
16

Funkcia v aliancii
člen

Inštitúcia
Asociácia priemyselných zväzov

17
18
19

Meno
nominácia bude
doriešená
Michal Bartók
Zuzana Dzurendová
Oľga Nachtmannová

člen
členka
členka

20

Monika Korkošová

členka

21

Emília Achbergerová

člen

Národné osvetové centrum
Úrad vlády SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

22

Anton Kulich

člen

Ministerstvo vnútra SR

23

Jaroslav Gudába

člen

24
25

Monika Jankechová
Alena Janatová

členka
členka

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo hospodárstva SR

26
27
28
29
30

Ivan Chrappa
Michal Němec
Boglárka Ivanegová
Marián Valentovič
nominácia bude
doriešená
Lucia Dítětová
Géza Mihály

člen
člen
členka
člen
člen

Štatistický úrad SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ministerstvo životného prostredia SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo financií SR

tajomníčka
člen

TREXIMA Bratislava
TREXIMA Bratislava

31
32

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na konci zoznamu sa ponechala oblasť pre projekty NSP I, II a vytvorila sa nová oblasť pre projekt NSP
III, do ktorej bol vložený zoznam členov projektu NSP III.
Obrázok č. 32 Zoznamy členov Aliancie sektorových rád za predchádzajúce etapy

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V časti „Aliancia sektorových rád“ bola upravená záložka „O Aliancii“ a pôvodný text bol nahradený
nasledujúcim textom:
Základným a trvalým cieľom Aliancie je prostredníctvom sektorových rád rozvíjať spoločnú
platformu podporujúcu zosúlaďovanie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce v záujme
trvalo udržateľnej ekonomickej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SR“)
a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva, primárne prostredníctvom Sektorovo riadených inovácií
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(ďalej len „SRI“), v priamej nadväznosti na Národnú sústavu povolaní (ďalej len „NSP“) a Národnú
sústavu kvalifikácií (ďalej len „NSK“).
Alianciu tvoria:
prezident Aliancie:
▪

zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

výkonný viceprezident:
▪

zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

tajomník:
▪

zástupca Realizačného tímu SRI,

členovia:
▪

traja zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,

▪

traja zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov,

▪

traja zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR,

▪

traja zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska,

▪

traja zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov,

▪

zástupca Úradu vlády SR,

▪

zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

▪

zástupca Ministerstva hospodárstva SR,

▪

zástupca Ministerstva zdravotníctva SR,

▪

zástupca Ministerstva kultúry SR,

▪

zástupca Ministerstva vnútra SR,

▪

zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR,

▪

zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

▪

zástupca Štatistického úradu SR,

▪

zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

▪

zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,

▪

zástupca Realizačného tímu SRI.
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Pôsobnosť Aliancie:
▪

koordinuje proces zisťovania, monitorovania a predvídania potrieb zamestnávateľov na
úroveň odborných vedomostí a zručností pracovnej sily a prenos týchto potrieb do systému
celoživotného vzdelávania,

▪

iniciuje voči ministerstvu návrhy na zmenu legislatívy v oblasti zisťovania, monitorovania
a predvídania potrieb trhu práce, zosúlaďovania vzdelávacieho systému s týmito potrebami,
organizácie odbornej prípravy pre trh práce a pod.,

▪

rozhoduje o zriadení sektorových rád, o ich zlúčení, rozdelení a zrušení, zároveň dohliada
a zodpovedá za ich reprezentatívne inštitucionálne a personálne zloženie – na základe
určených odvetvových indikátorov,

▪

rozhoduje o pridelení garancie sektorových rád jednotlivým sociálnym partnerom,

▪

udeľuje sektorovým radám licencie na činnosť,

▪

vymenováva garantov, predsedov a podpredsedov sektorových rád,

▪

riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť sektorových rád, schvaľuje výsledky ich činnosti,

▪

hodnotí funkčnosť a efektívnosť sektorových rád,

▪

dohliada na priebežnú aktualizáciu a implementáciu národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO08,

▪

rozhoduje o pridelení prierezových zamestnaní a hodnotení kvalifikačných kariet do
pôsobnosti jednotlivých sektorových rád na tvorbu národných štandardov zamestnaní,

▪

zastupuje odvetvia, ktoré nie sú reprezentované žiadnou sektorovou radou,

▪

schvaľuje finálne verzie NŠZ na implementáciu do informačného systému NSP/SRI,

▪

riadi inovačné procesy v súvislosti s projektom SRI,

▪

rieši kompetencie sektorových rád,

▪

propaguje výsledky činnosti Aliancie a sektorových rád,

▪

vykonáva dohľad nad financovaním činnosti sektorových rád.

5.2.3

Sekcia „O NSP (O projekte)/Riadiaci výbor NSP“

V časti „O projekte“ bol prepísaný text „Riadiaci výbor NSP“ na „Riadiaci výbor SRI“ v hornom menu:
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Obrázok č. 33 Pôvodná verzia menu “Riadiaci výbor NSP”

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 34 Realizovaná zmena menu “Riadiaci výbor SRI”

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Do časti „O projekte/Riadiaci výbor SRI“ boli zapracované viaceré zmeny. V záložke „Zoznam členov“
sa pridala sekcia pre projekt SRI a doplnil sa zoznam členov Riadiaceho výboru pre projekt SRI.
Tabuľka č. 21 Členovia Riadiaceho výboru
Meno

Funkcia v RV SRI

Danica Lehocká

predsedníčka RV

Katarína Lanáková

členka RV

Mária Príkopská
Ján Dutko

členka RV
člen RV

František Priesol

člen RV

Jaroslav Gudába
Andrea Farkašová

Zuzana Dzurendová
Hana Blažíčková
Miloslava Kováčová
Iveta Šimonovičová

Ľudmila Ivančíková
Andrej Lasz

Oto Nevický
Martin Hošták
Monika Uhlerová
Jozef Turčány

Inštitúcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Úrad vlády SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

člen RV
členka RV
členka RV
členka RV
členka RV
člen RV
členka RV
člen RV

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Štatistický úrad SR
Asociácia priemyselných zväzov
Asociácia zamestnávateľských zväzov a
združení SR

člen RV
člen RV

Republiková únia zamestnávateľov
Konfederácia odborových zväzov SR
Združenie miest a obcí Slovenska

členka RV

člen RV
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Meno

Funkcia v RV SRI

Inštitúcia

Helena Furindová

členka RV

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Géza Mihály
Lucia Dítětová

člen RV
tajomníčka RV

TREXIMA Bratislava
TREXIMA Bratislava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na konci zoznamu členov projektu SRI sa ponechala oblasť pre projekty NSP I, II a vytvorila sa nová
oblasť pre projekt NSP III, do ktorej bol vložený zoznam členov Riadiaceho výboru projektu NSP III.
Obrázok č. 35 Zoznamy členov Riadiaceho výboru za predchádzajúce projekty

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V časti „Riadiaci výbor SRI“ bola upravená záložka „O RV NSP“ na „O RV SRI“.
Obrázok č. 36 Realizovaná zmena menu “O RV SRI”

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V časti

„Riadiaci výbor SRI“ bola upravená záložka „O RV SRI“ pôvodný text bol nahradený

nasledujúcim textom:
Riadiaci výbor SRI je nadriadeným orgánom subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a aktualizácii SRI
(v priamej nadväznosti na projekt Národná sústava povolaní), riadi a koordinuje ich činnosť, a to
v súlade s vývojom na trhu práce a na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Riadiaci výbor SRI tvoria:
predseda:
▪

zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

tajomník:
▪

zástupca Realizačného tímu SRI,
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členovia:
▪

traja zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

▪

zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

▪

zástupca Ministerstva hospodárstva SR,

▪

zástupca Ministerstva vnútra SR,

▪

zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

▪

zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR,

▪

zástupca Ministerstva zdravotníctva SR,

▪

zástupca Ministerstva kultúry SR,

▪

zástupca Úradu vlády SR,

▪

zástupca Štatistického úradu SR,

▪

zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

▪

zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,

▪

zástupca Republikovej únie zamestnávateľov,

▪

zástupca Asociácie priemyselných zväzov,

▪

zástupca Konfederácie odborových zväzov SR,

▪

zástupca Združenia miest a obcí Slovenska,

▪

dvaja zástupcovia Realizačného tímu SRI.

Pôsobnosť RV SRI:
▪

RV SRI v rámci svojej pôsobnosti posudzuje a odsúhlasuje plnenie jednotlivých aktivít projektu
a preberá od Realizačného tímu SRI vypracované písomné správy. Predseda RV SRI je
oprávnený za MPSVR SR podpisovať akceptačné protokoly, ktorými sa preukazuje plnenie
predmetu zmluvy,

▪

RV SRI predkladá odporúčania a návrhy na riešenie úloh, riadi a koordinuje činnosť odborných
tímov SRI a posudzuje výsledky procesu hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád.
Verejne prezentuje a publikuje výsledky činnosti SRI,

▪

RV SRI posudzuje a pripomienkuje návrhy udržateľnosti systémového riešenia monitorovania
potrieb trhu práce prostredníctvom sektorových rád.

5.2.4

Sekcia „Kontakty“

V sekcii „Kontakty“ bolo nahradené predchádzajúce logo spoločnosti TREXIMA Bratislava za aktuálne
logo. V časti „Kontakty na Realizačný tím TREXIMA v členení podľa sektorových rád“ bol vymenený
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pôvodný zoznam tajomníkov z projektu NSP III za nový zoznam kontaktov na tajomníkov jednotlivých
sektorových rád.

Tabuľka č. 22 Zoznam tajomníkov sektorových rád na web
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sektorová rada
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
pre potravinárstvo
pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
pre chémiu a farmáciu
pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
pre automobilový priemysel a strojárstvo
pre elektrotechniku
pre energetiku, plyn a elektrinu
pre vodu, odpad a životné prostredie
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
pre dopravu, logistiku, poštové služby
pre informačné technológie a telekomunikácie
pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
pre kultúru a vydavateľstvo
pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport
pre verejné služby a správu
pre administratívu, ekonomiku, manažment
pre zdravotníctvo , sociálne služby
pre remeslá a osobné služby

Meno
Ing. Jana Melicherová
Ing. Oliver Kovťuk
Mgr. Ľuboslav Blišák, PhD.
Mgr. Diana Kozáková
Ing. Zuzana Špacírová
Ing. Zuzana Špacírová
Ing. Oliver Kovťuk
Ing. Oliver Kovťuk
Ing. Oliver Kovťuk
Ing. Nora Baťová
Ing. Patrik Uhrík
Ing. Patrik Uhrík
Ing. Jana Melicherová
Ing. Michal Hrnčiar
Mgr. Diana Kozáková
Ing. Michal Hrnčiar
Ing. Martin Gymerský
Ing. Martin Gymerský
Mgr. Jakub Žabka
Ing. Dana Mažgútová, PhD.
RNDr. Martin Šuvada
Ing. Nora Baťová
Mgr. Petra Suchovská
Mgr. Ľuboslav Blišák, PhD.

Email
Telefón
melicherova@trexima.sk 02/333 222 04
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
blisak@trexima.sk
02/333 222 04
kozakova@trexima.sk 02/333 222 78
spacirova@trexima.sk 02/333 222 16
spacirova@trexima.sk 02/333 222 16
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
kovtuk@trexima.sk
02/333 222 02
batova@trexima.sk
02/333 222 26
uhrik@trexima.sk
02/333 222 06
uhrik@trexima.sk
02/333 222 06
melicherova@trexima.sk 02/333 222 04
hrnciar@trexima.sk
02/333 222 25
kozakova@trexima.sk 02/333 222 78
hrnciar@trexima.sk
02/333 222 25
gymersky@trexima.sk 02/333 222 29
gymersky@trexima.sk 02/333 222 29
zabka@trexima.sk
02/333 222 82
mazgutova@trexima.sk 02/333 222 70
suvada@trexima.sk
02/333 222 70
batova@trexima.sk
02/333 222 26
suchovska@trexima.sk 02/333 222 25
blisak@trexima.sk
02/333 222 04

Zdroj: TREXIMA Bratislava

5.2.5

Sekcia „Pätička“

V pätičke bolo vymenené predchádzajúce logo spoločnosti TREXIMA Bratislava za aktuálne logo, bolo
odstránené logo Centra vzdelávania MPSVR SR z dôvodu zaniknutia organizácie a taktiež bolo pridané
logo operačného programu Ľudské zdroje a logo APZ.

5.3

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.
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5.3.1

Modul registrácia a výkazníctvo – expert zhodnotenie

Moduly registrácia, prihlásenie používateľov a vykazovanie (expertov) boli, po zapracovaní
pripomienok a optimalizácie z testovania, v plnom rozsahu nasadené do produkčného prostredia. Pre
vykazovanie práce používateľa boli implementované všetky časti na vykazovanie činností na projekte
okrem rokovaní. Vykazovanie rokovaní bude implementované v module kalendár. Detailný popis,
postupy a grafické prevedenie pre modul registrácie a výkazníctva (expertov) je zobrazený
v používateľskom manuáli pre registráciu a výkazníctvo používateľa. Nástroje a služby poskytované
pomocou privátnej zóny IS NSP/SRI sú dostupné len pre registrovaných používateľov. Prihlásenie do
privátnej zóny IS NSP/SRI sa nachádza na spodnej časti stránky https://www.sustavapovolani.sk alebo
priamo na stránke https://sri.sk. Pri prvých registráciách do produkčného prostredia bola
zaznamenaná spätná väzba od používateľov ohľadom logiky zobrazovania návrhov pri výbere kódov SK
ISCO-08. Po spätnej väzbe sa zapracovala nová logika a zmenilo sa zoraďovanie návrhov. Najskôr sa
zobrazujú oficiálne názvy klasifikácie pred alternatívnymi pomenovaniami a zvýšil sa i počet
zobrazovaných návrhov.

5.3.2

Manuál k časti registrácia a výkazníctvo – expert

Po ukončení a nasadení modulu registrácia a výkazníctvo - expert sa pripravil pre používateľov IS
NSP/SRI používateľský manuál popisujúci jednotlivé kroky, údaje a časti registrácie a výkazníctva.
Manuál je súčasťou tejto správy ako Príloha č. 29. Manuál je taktiež dostupný na odkaze
https://sri.sk/manuals. Tento odkaz je súčasťou registračného e-mailu a používatelia ho dostanú pred
prvým rokovaním sektorovej rady.

5.4 Analýza a návrh riešenia modulu výkazníctvo – tajomník
Cieľom časti modulu výkazníctvo – tajomník 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 pracovných výkazov expertov (kontrolu, úpravu, pripomienkovanie),

▪

kontrolu odpočtu čerpania finančných zdrojov určených na mzdy expertov vo forme počtu
hodín alokovaných pre daného experta,

▪

prehľadný zoznam výkazov priradených expertov podľa sektorovej rady a vytvorenie tlačovej
zostavy pre vytvorenie pracovných výkazov pre účtovníctvo a kontrolu,
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▪

zabezpečenie jednotného a jednoznačného procesu pre celý proces výkazníctva na projekte
SRI,

▪

správu a manažment používateľov IS NSP/SRI,

▪

prideľovanie oprávnení a práv pre používateľov.

5.4.1 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 schvaľovania výkazov v stave „pripomienkovanie“,

▪

realizačný tím – tajomníci sektorových rád: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom
časovej úspory pri správe, kontrole, pripomienkovaní a schvaľovaní pracovných výkazov
a správe používateľov,

▪

realizačný tím – pracovníci ekonomického oddelenia: zabezpečenie procesov na
zjednodušenie a sprehľadnenie procesu vykazovania a schvaľovania pracovných výkazov,

▪

realizačný tím – projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom
časovej úspory pri správe, kontrole, pripomienkovaní a schvaľovaní pracovných výkazov
a správe používateľov a nastavenie procesov a pravidiel pre celý proces vykazovania.

Riešenie prihliada aj na prípravu ďalších modulov na správu sektorovej rady, importy a exporty pre
ekonomické oddelenie a 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.
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Funkčnosť pre prihláseného používateľa - experta
Prihlásený používateľ má dostupnú funkcionalitu pripomienkovania pracovného výkazu na základe
rozhodnutia tajomníka pri kontrole odovzdaného pracovného výkazu.
Funkčnosť pre Realizačný tím SRI
Tajomník sektorovej rady
Zabezpečuje registráciu, správu, manažment a prideľovanie oprávnení pre členov priradenej
sektorovej rady a prideľovanie pracovných skupín pre členov priradenej sektorovej rady. Zabezpečuje
správu, manažment, kontrolu, úpravy, pripomienkovanie a schvaľovanie pracovných výkazov
používateľov v jeho pôsobnosti. Komunikuje a spolupracuje s pracovníkmi ekonomického oddelenia a
zabezpečuje podpisovanie pracovných výkazov.
Pracovník ekonomického oddelenia
Vďaka tomuto modulu sa pracovník ekonomického oddelenia aktívne zapája až v etape schválenia
pracovných výkazov. Následne pomocou ďalšieho modulu exportu a importu spracováva pripravené
dáta na pracovné výkazy za účelom vyplatenia miezd.
Administrátor
Administrátor prideľuje role tajomníkom a projektovému manažérovi SRI pre potreby vytvárania
a správy používateľov. 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. Vytvára používateľské kontá pre tajomníkov
sektorových rád a manažuje import vstupných dát na základe zoznamov členov sektorových rád od
tajomníkov.
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5.4.3

Správa používateľov IS NSP/SRI

Modul správa používateľov je určený na registráciu nových používateľov, prideľovanie oprávnení
a zobrazovanie informácií o jednotlivých používateľoch IS NSP/SRI. Modul bude mať nasledovné
funkcionality:
▪

registrácia nových používateľov,

▪

registrácia importovaných používateľov,

▪

zoznam používateľov a vyhľadávanie používateľov,

▪

zobrazenie prehľadu informácií o používateľovi,

▪

zobrazenie profilu používateľa a životopisu,

▪

priraďovanie používateľských rolí, oprávnení a zodpovedného tajomníka.

V hornej časti stránky správy používateľov bude možnosť vyhľadať si konkrétneho používateľa
a možnosť pridania nového používateľa pomocou e-mailovej adresy. Pri vytváraní nového používateľa
bude systém automaticky prideľovať zodpovedného tajomníka zápisom aktuálne prihláseného
tajomníka. Tajomník bude mať možnosť spravovať daného používateľa a bude zodpovedný za
schvaľovanie pracovných výkazov daného používateľa, ak pracuje pre viac ako jednu sektorovú radu.
Zoznam používateľov pre prihláseného tajomníka bude filtrovaný na základe prideleného tajomníka.
Administrátor má možnosť zmeniť používateľovi priradenie zodpovedného tajomníka. Vyhľadávanie
bude fulltextové a vyhľadávať sa bude v poliach e-mail, meno a priezvisko.
Obrázok č. 37 Vyhľadanie a pridanie používateľa

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V ďalšej časti stránky správy používateľov bude zobrazený zoznam používateľov, respektíve zoznam
výsledkov vyhľadávania. Zoznam bude zobrazovať nasledovné údaje:
▪

ID používateľa,

▪

dátum vytvorenia používateľa,

▪

meno a priezvisko,

▪

e-mail,

▪

dátum registrácie,

▪

zodpovedný tajomník.
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V zozname vedľa každého používateľa budú tlačidlá na zobrazenie a úpravu používateľa. Po stlačení
tlačidla „zobrazenie“ bude možné prejsť na stránku súhrnných informácií o používateľovi, členstvo
v sektorových radách a členstvo v pracovných skupinách. Časové údaje k činnostiam používateľa:
▪

vytvorenie,

▪

aktualizácia,

▪

registrácia,

▪

vyžiadanie zmeny hesla,

▪

vyplnenia profilu,

▪

vyplnenia európskeho životopisu.

Profil používateľa s vyplneným životopisom bude k dispozícií k nahliadnutiu. Po stlačení tlačidla
„možnosť upraviť“ bude možné upravovať a prideľovať role a oprávnenia, zmeniť zodpovedného
tajomníka a zapísať funkciu jednotlivým používateľom. V prípade potreby pridelenia používateľa pre
pracovnú skupinu z inej sektorovej rady bude potrebné kontaktovať príslušného tajomníka, aby
experta priradil do pracovnej skupiny pre danú sektorovú radu. Následne bude dostupný zoznam
používateľov pre zvolený filter a pri každom používateľovi bude tlačidlo „upraviť“. Po stlačení tlačidla
„upraviť“ sa zobrazí nová obrazovka so základnými informáciami o používateľovi.
Na zabezpečenie prideľovania oprávnení budú vytvorené role pre účely IS NSP/SRI, zlúčené duplicitné
role a odstránené nepotrebné role. Taktiež budú pre potreby prideľovania oprávnení vytvorené nové
role. Možnosť priradenia používateľa k sektorovým radám a pracovným skupinám bude na základe
zoznamu sektorových rád, ku ktorým sa doplní Aliancia sektorových rád, Riadiaci výbor SRI a ich
expertné tímy. Pôvodné role v IS NSP III:
▪

Administrátor – správca (plný prístup ku všetkým častiam),

▪

Tajomník,

▪

Autor,

▪

Gestor sektorovej rady,

▪

Predseda sektorovej rady,

▪

Člen sektorovej rady, sekcia NSP,

▪

Člen pracovnej skupiny sektorovej rady,

▪

Člen Aliancie sektorových rád,

▪

Člen RV NSP,

▪

Člen sektorovej rady, sekcia NSK,
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▪

Správca kompetenčného modelu.

Návrh rolí v novom systéme:
▪

Administrátor – správca (plný prístup ku všetkým častiam),

▪

Tajomník,

▪

Používateľ/Expert,

▪

Člen Aliancie sektorových rád,

▪

Člen Riadiaceho výboru SRI,

▪

Správca kompetenčného modelu,

▪

Pracovník ekonomického oddelenia.

Navrhnutá optimalizácia rolí z hľadiska duplicít a prístupov bude postačovať na zabezpečenie všetkých
požadovaných činností a oprávnení v IS NSP/SRI. Bude zachovaná, respektíve rozšírená škálovateľnosť
oprávnení na zabezpečenie prevádzky a potrieb projektu. Uvádzajú sa odborné tímy pre pridelenie
oprávnení pre jednotlivé sektory a pracovné skupiny:
▪

Administratíva, ekonomika, manažment

▪

Automobilový priemysel a strojárstvo

▪

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

▪

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

▪

Chémia a farmácia

▪

Doprava, logistika a poštové služby

▪

Elektrotechnika

▪

Energetika, plyn a elektrina

▪

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

▪

Informačné technológie a telekomunikácie

▪

Kultúra a vydavateľstvo

▪

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

▪

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

▪

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

▪

Potravinárstvo

▪

Remeslá a osobné služby

▪

Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály

▪

Stavebníctvo
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▪

Ťažba a úprava surovín, geológia

▪

Textil, odevy a spracovanie kože

▪

Veda, výskum, vzdelávanie, výchova, šport

▪

Verejné služby a správa

▪

Voda, odpad a životné prostredie

▪

Zdravotníctvo, sociálne služby

▪

Aliancia sektorových rád

▪

Riadiaci výbor SRI

Pre potreby pracovného výkazu bude v správe expertov pridané textové pole na zadanie funkcie
daného experta. Toto pole bude vypĺňať tajomník na základe inštrukcií projektového manažéra SRI.
Pole „funkcia“ sa bude zobrazovať na pracovnom výkaze ako informácia na kontrolu vykázaných
činností. Na zabezpečenie jednoznačnej zodpovednosti za výkazy expertov pôsobiacich vo viacerých
sektorových radách sa určí zodpovedný tajomník pre experta.
Každý používateľ bude mať priradeného tajomníka, ktorý bude mať právo schvaľovať výkazy daného
experta. Priradenie tajomníka k expertovi sa vykoná pri vytváraní nového používateľa. Pri importe
používateľov z personálneho a mzdového programu Softipu zodpovedného tajomníka určí priradenie
k sektorovej rade. Projektový manažér SRI určí zodpovedného tajomníka pre používateľov
s pridelenými viacerými sektorovými radami. Na obrázkoch je znázornené prideľovanie rolí
a prideľovanie oprávnení:
Obrázok č. 38 Prideľovanie rolí

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 39 Prideľovanie oprávnení

Zdroj: TREXIMA Bratislava

5.4.4

Správa výkazov

Modul správa výkazov je primárne určený pre tajomníkov sektorových rád na kontrolu, úpravu,
pripomienkovanie a schvaľovanie pracovných výkazov. V tejto kapitole je popísaný návrh riešenia
predmetného modulu spolu s funkcionalitami:
▪

kontrola pracovných výkazov,

▪

úprava pracovných výkazov,

▪

export pracovných výkazov,

▪

schvaľovanie a zamietnutie pracovných výkazov,

▪

pripomienkovanie pracovných výkazov,

▪

zoznam pracovných výkazov,

▪

filtrovanie zoznamu pracovných výkazov.

Návrh stránky modulu správa výkazov má vo vrchnej časti filter na filtrovanie zobrazeného zoznamu
pracovných výkazov. Pri prístupe na túto stránku bude preddefinovaný filter na aktuálny rok a mesiac.
Tajomník si môže vybrať zoznam na základe nasledovných kritérií:
▪

sektorová rada,

▪

používateľ,
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▪

rok,

▪

mesiac,

▪

stav,

▪

zobraziť pracovné skupiny.

Jednotlivé položky filtra sú optimalizované na jednoduché ovládanie a je pridaný checkbox na
zobrazenie pracovných výkazov za používateľov priradených do pracovných skupín pridelených
sektorových rád. V zozname pracovných výkazov budú zobrazené nasledovné informácie:
▪

ID pracovného záznamu,

▪

meno používateľa,

▪

mesiac a rok,

▪

rozpočet hodín v pracovnom výkaze,

▪

stav pracovného záznamu,

▪

tlačidlo zobrazenia pracovného výkazu.

Po stlačení tlačidla „zobrazenie“ sa zobrazí mesačný pracovný výkaz s jednotlivými pracovnými
záznamami. Pri každom zázname budú dostupné tlačidlá „upraviť“, „zmazať“ a „zobraziť“, ktoré sa
zobrazujú na základe pravidiel dostupnosti úprav podľa stavu pracovného výkazu a dňa v mesiaci. Vo
vrchnej časti stránky budú sumárne informácie o výkaze a tlačidlá „uzavrieť“, „pridať záznam“
a „exportovať“ zobrazované na základe rovnakých pravidiel ako tlačidlá pri záznamoch. Pomocou
tlačidla „uzavrieť“ sa zobrazí výber zmeny stavu na „schválený“, „pripomienkovanie“ a „zamietnutý“
s textovým polom na zapísanie informácie pre experta ku zmene stavu. Pri každej zmene stavu systém
vygeneruje informačný e-mail pre daného experta.
Obrázok č. 40 Návrh informačného e-mailu pri zmene stavu pracovného výkazu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stavy pracovných výkazov sú nasledovné:
▪

rozpracovaný,

▪

čaká na schválenie,

▪

pripomienkovanie,

▪

zamietnutý,

▪

schválený,

▪

zrušený,

▪

schválený – podpísaný.

Stav „rozpracovaný“ je určený pre používateľa a proces priebežného vytvárania pracovných záznamov.
Po ukončení vykazovania za daný mesiac bude pracovný výkaz používateľom alebo systémom po
piatom dni v mesiaci prepnutý do stavu „čaká na schválenie“. V tomto stave čaká výkaz na kontrolu
a schválenie tajomníkom sektorovej rady. Tajomník, na základe kontroly, môže prepnúť výkaz do stavu
„zamietnutý“, „pripomienkovanie“ alebo „schválený“. Po prepnutí do stavu „zamietnutý“ má možnosť
tajomník ešte do 10. dňa v mesiaci zmeniť tento stav. V stave „pripomienkovanie“ tajomník povolí
používateľovi upraviť pracovný výkaz aj po 5. dni v mesiaci, maximálne do 10. dňa v mesiaci. Po
prepnutí do stavu „schválený“, tajomník už nemôže upravovať pracovný výkaz. Tajomník má povinnosť
do 10. dňa v mesiaci skontrolovať a schváliť pracovné výkazy. Po 10. dni v mesiaci systém prepne
všetky neschválené pracovné výkazy za predchádzajúci mesiac do stavu „zrušený“. Po podpísaní
pracovného výkazu používateľom, tajomníkom a projektovým manažérom SRI, tajomník odovzdá
pracovný výkaz na ekonomické oddelenie a pracovník ekonomického oddelenia po kontrole zmení stav
pracovného výkazu na „schválený – podpísaný“. Exportovať pracovné výkazy zo systému sa dajú len
výkazy v stave „schválený“ a „schválený – podpísaný“. Procesný diagram pre stavy pracovných výkazov
je zobrazený v nasledujúcej schéme č. 19.
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Schéma č. 19

Procesný diagram pre stavy pracovných výkazov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Po 10. dni v mesiaci budú schválené pracovné výkazy exportované a importované do personálneho
a mzdového programu SOFTIP pomocou modulu export import.

5.5

Navrhované úpravy dátového modelu

Pre modul výkazníctvo – tajomník sa vypracoval úplne nový dátový model, a to z dôvodu optimalizácie
systémových rolí a zapracovaní pracovných skupín na samostatné použitie bez zásahov do oprávnení
v sektorových radách. Boli rozšírené stavy pracovných výkazov na zabezpečenie všetkých krokov
v procese vykazovania. Zároveň sa zapracujú prepojenia nových modulov na dostupné informácie
a stránky na zjednodušenie a optimalizáciu správy sektorových rád a používateľov.
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5.5.1

Relačný model

Správa používateľov
Pri správe používateľov bolo odstránené právo tajomníka na zmenu rolí používateľov z dôvodu vyššej
bezpečnosti. Role (vyššie oprávnenia) prideľuje iba administrátor, rovnako ako zmenu pridelenia
zodpovedného tajomníka. V nasledujúcej schéme č. 20 je zobrazený návrh prepojenia relačného
modelu na zabezpečenie oprávnení pre sektorové rady a pracovné skupiny.

Schéma č. 20

Prepojenie relačného modelu na prideľovanie oprávnení

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V nasledujúcej schéme č. 21 je zobrazený návrh prepojenia relačného modelu na zabezpečenie správy
používateľov s profilom a pracovnými výkazmi.
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Schéma č. 21

Prepojenie relačného modelu na správu používateľov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Správa výkazov
Na zabezpečenie bezchybného procesu správy výkazov bolo navrhnuté nové riešenie procesných
postupov a pravidiel. Tieto postupy a pravidlá budú prepojením systémových a procesných pravidiel
na optimalizáciu a vylepšenie procesu správy výkazov. Na nasledujúcej schéme č. 22 je zobrazený návrh
relačného modelu pre modul výkazníctvo.
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Schéma č. 22

Prepojenie relačného modelu pre správu výkazov

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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5.6

Systematická aktualizácia klasifikácií, číselníkov a databáz na základe
potrieb trhu práce vrátane implementácie požiadaviek na vývojové
napredovanie, rozširovanie funkcionalít a databáz Informačného
systému NSP

V rámci Priebežnej správy č. 1 sa vykonala analýza klasifikačného kontextu vo väzbe na momentálne
nevyužívané klasifikácie, resp. číselníky. Z pohľadu prínosu pre monitorovanie potrieb trhu práce boli
posúdené viaceré, najmä medzinárodné klasifikácie. V európskom priestore rozoznávame tieto
najvýznamnejšie medzinárodné klasifikácie:
▪

Ekonomické:
-

Štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE: klasifikácia je v národnej verzii
SK NACE Rev.2 implementovaná do IS NSP/SRI a pri NŠZ sú uvedené sekcie, resp.
divízie, v rámci ktorých NŠZ figuruje v najväčšej miere.

-

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA (ďalej len „CPA“): klasifikácia
štruktúruje produkty, t.j. tovary hmotného charakteru aj služby nehmotného
charakteru, pričom systémovo nadväzuje na klasifikáciu NACE Rev.2, keďže pomenúva
produkty jednotlivých ekonomických činností. Momentálne sa v IS NSP/SRI táto
klasifikácia nevyskytuje.

-

Klasifikácia priemyselných výrobkov a služieb PRODCOM: klasifikácia sa zameriava
výlučne na priemyselné výrobky a služby, ktoré detailizuje ešte vo väčšej miere ako
CPA. Celkovo obsahuje 3 900 rôznych priemyselných výrobkov a služieb. Priamo
nadväzuje na NACE Rev.2 a taktiež CPA. Momentálne sa v IS NSP/SRI táto klasifikácia
nevyskytuje.

▪

Sociálne:
-

ISCO – Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní: v národnej verzii SK ISCO08, verzia 2015 je plne implementovaná do IS NSP/SRI a je základným rámcom pre NŠZ.

-

ISCED – Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania: v národnej verzii ISCED
2011 je implementovaná do IS NSP/SRI a každý NŠZ je referencovaný na vybraný
stupeň vzdelania.
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že na komplexné pokrytie kľúčových medzinárodných klasifikácií je
potrebné doplniť klasifikáciu, ktorá by štruktúrovala výsledky ekonomickej činnosti zhmotnené
v tovaroch a službách. Z tohto dôvodu sa Realizačný tím SRI rozhodol implementovať klasifikáciu CPA,
ktorá na rozdiel od PRODCOM 2019 pokrýva celé národné hospodárstvo a nielen segment priemyselnej
výroby. Prostredníctvom CPA možno detailne skúmať väzbu medzi produkciou národného
hospodárstva a štruktúrou zamestnaní, ktoré sa na procese tvorby hodnoty podieľajú. Implementáciou
CPA sa získajú jedinečné informácie o význame jednotlivých NŠZ z pohľadu tvorby produkcie v SR.
V rámci vyššie uvedených medzinárodných klasifikácií nefiguruje najvýznamnejšia klasifikácia
z pohľadu pracovnej mobility v európskom priestore, a to Európska klasifikácia zručností/kompetencií,
kvalifikácií a povolaní ESCO (ďalej len „ESCO“). Vzhľadom na to, že klasifikácia ESCO je v prostredí EÚ
nástrojom na zabezpečenie harmonizovanej sústavy informácií o európskom trhu práce, Realizačný
tím SRI vyhodnotil jej implementáciu za nevyhnutnú. Prepojenie NŠZ s ESCO umožní prezentovať a
komparovať komplexné informácie o charaktere požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu
slovenských zamestnávateľov s európskymi dátami, resp. s dátami z iných krajín.
Implementáciou týchto dvoch klasifikácií sa rozšíria možnosti systematicky monitorovať situáciu na
trhu práce, resp. v celom národnom hospodárstve a efektívnejšie kvantifikovať význam a charakter
NŠZ v rámci jednotlivých sektorových rád.
V nadväznosti na odborné práce realizované na účely Priebežnej správy č.1 sa dňa 5. júna 2019
uskutočnilo pracovné rokovanie s riaditeľkou Odboru registrov a klasifikácií ŠÚ SR Ing. Martou
Mravcovou so zameraním na zmeny v oblasti klasifikácií a číselníkov vo väzbe na klasifikačný kontext
národných štandardov zamestnaní a súvisiace aktivity národného projektu. Kľúčové informácie
z pracovného stretnutia:
▪

Proces aktualizácie/revízie NACE Rev.2 bol odštartovaný a novú verziu tejto klasifikácie možno
očákávať až po ukončení SRI v roku 2024.

▪

Súčasná SK NACE Rev.2 neobsahuje veľa nových, progresívnych ekonomických činností, ako
napr. internetové obchody, rezervačné portály hotelov a leteniek, zdieľanú ekonomiku atď.
a taktiež nedáva dostatočný priestor pre sektor služieb.

▪

V rámci aktualizácie Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bolo odporučené:
-

ukončiť proces prípravy aktualizácie do konca júna 2020, aby vznikol dostatočný
priestor na legislatívny proces a súvisiace činnosti,
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-

zapojiť MŠVVŠ SR, resp. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra na jazykovú korekciu názvov
zamestnaní s cieľom doplniť do systematickej časti aj cudzojazyčné názvy zamestnaní,
ktorých ekvivalent v slovenskom jazyku neexistuje,

-

do odborných tímov zapojiť aj expertov ŠÚ SR v rámci metodického koordinovania
odborných prác a schvaľovania akýchkoľvek úprav SK ISCO-08.

Zápisnica zo stretnutia tvorí Prílohu č. 30.

5.7

Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO

V zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o
Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o
ďalšej integrácii trhov práce je klasifikácia ESCO základným komunikačným prostriedkom na
európskom trhu práce, slúžiaca na prepájanie ponuky a dopytu na trhu práce. ESCO predstavuje podľa
úvodných ustanovení nariadenia štandardnú terminológiu pre povolania, zručnosti, kompetencie a
kvalifikácie, pričom jej cieľom je uľahčiť podávanie žiadostí o zamestnanie online v rámci EÚ. V článku
19 tohto nariadenia je uvedené, že členské štáty majú povinnosť implementovať túto klasifikáciu
priamo, resp. nepriamo prostredníctvom prevodníkov.
Potreba vzniku ESCO bola zdôrazňovaná najmä zo strany predstaviteľov verejných a súkromných
služieb zamestnanosti, HR softvérov, kariérových poradcov, sociálnych partnerov, vzdelávacích
a vedecko-výskumných inštitúcií, štatistických úradov a sektorových expertov.
ESCO sa skladá z troch kľúčových pilierov, a to:
▪

povolania,

▪

zručnosti/kompetencie,

▪

kvalifikácie.

Vzťah medzi týmito piliermi vystihuje nasledujúca schéma č. 23:
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Schéma č. 23

Piliere ESCO

8 217
kvalifikácií zo
7 krajín
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Aktuálne sa využíva verzia klasifikácie ESCO s označením 1.0.3, ktorá implementovala nasledujúce
zmeny:
▪

oprava charakteristiky povolaní a zručností s cieľom zabezpečenia ich konzistencie,

▪

úprava prevodníka ESCO povolaní a podskupín ISCO-08 po dohode s MOP,

▪

plná integrácia arabskej verzie do databázového modelu s podporou API,

▪

úprava vybraných alternatívnych názvov,

▪

úpravy vybraných označení povolaní s cieľom sprehľadniť ich používanie pomocou
softvérových nástrojov.

ESCO povolania
Jedným z troch pilierov klasifikácie ESCO sú povolania, podľa ktorých sú usporiadané súbory informácií
o charaktere, pracovných úlohách a ďalších súvislostiach výkonu práce. ESCO povolania sú usporiadané
podľa 4-miestnych kódov podskupín ISCO-08, s pomocou ktorých možno v databáze vyhľadávať. Práve
ISCO-08 možno považovať za dôležitý spoločný definičný znak klasifikácie ESCO a NŠZ, resp. SK ISCO08, ktoré sú taktiež rozvrstvené podľa tejto medzinárodnej klasifikácie. Spomínaný definičný znak
výrazne uľahčí implementáciu ESCO do systémového riešenia SRI.
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V rámci aktuálnej verzie ESCO 1.0.3 je vytvorených 2 942 povolaní a všetky majú na webovom sídle
klasifikácie ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal) podstránku. Cieľom je pokryť všetky povolania na
európskom trhu práce. Príklad ESCO povolania kuchár/kuchárka:
Názov: kuchár/kuchárka
Opis:
Cooks are culinary operatives who are able to prepare and present food, normally in domestic and
institutional environments.
Spresňujúce poznámky
Includes people working in institutional settings.
Includes people working in the preparation of fast food.
Alternatívne označenie:
▪

kuchár

▪

pomocný kuchár

▪

kuchtík

▪

kulinárka

▪

šéfkuchárka

▪

pomocná kuchárka

▪

kulinár

▪

šéfkuchár

▪

kuchárka

Regulačný aspekt
Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo
Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných
povolaní: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movementprofessionals/qualifications-recognition_sk
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Hierarchia
5 Pracovníci v službách a obchode
▪

51 Pracovníci v osobných službách
-

512 Kuchári
o

5120 Kuchári
▪

kuchár/kuchárka

Užšie povolania
▪

kuchár na prípravu diétnych jedál/kuchárka na prípravu diétnych jedál,

▪

kuchár na prípravu jedál z rýb/kuchárka na prípravu jedál z rýb,

▪

závodný kuchár/závodná kuchárka,

▪

kuchár na prípravu jedál na grile/kuchárka na prípravu jedál na grile.

Základné zručnosti a kompetencie
▪

dodržiavať právne predpisy v oblasti zdravia, bezpečnosti, hygieny a iných príslušných
oblastiach v súvislosti s potravinami,

▪

kontrolovať dodávku objednaných kuchynských zásob,

▪

objednávať zásoby,

▪

odovzdať prípravňu jedla,

▪

používať dokončovacie kuchynské techniky,

▪

používať kulinárske techniky,

▪

používať nástroje na krájanie potravín,

▪

používať prípravné kulinárske techniky,

▪

používať zohrievacie metódy,

▪

pracovať v tíme v oblasti hotelierstva,

▪

skladovať potravinové suroviny,

▪

upratovať priestory na prípravu jedla,

▪

vykonávať kontrolu nákladov,

▪

zachovávať bezrizikové hygienické a bezpečné pracovné prostredie,

▪

zachovávať správnu teplotu kuchynského vybavenia,

▪

zneškodňovať odpad.
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Fakultatívne zručnosti a kompetencie
▪

advise on preparation of diet food,

▪

dodržiavať štandardné porcie,

▪

kontrolovať doručené zásielky,

▪

narábať s chemickými čistiacimi látkami,

▪

piecť pekárske výrobky,

▪

plánovať jedálny lístok,

▪

plátkovať ryby,

▪

poskytovať odbornú prípravu zamestnancom,

▪

poskytovať zákazníkom poradenstvo o výbere morských plodov,

▪

pripraviť vajcia a mliečne výrobky na použitie v jedlách,

▪

pripravovať dezerty,

▪

pripravovať flambované pokrmy,

▪

pripravovať mliečne výrobky na použitie v jedlách,

▪

pripravovať morské plody,

▪

pripravovať mäsité jedlá,

▪

pripravovať mäso do jedál,

▪

pripravovať obložené pečivo,

▪

pripravovať omáčky do jedál,

▪

pripravovať predvarené jedlá,

▪

pripravovať zeleninu do jedál,

▪

pripravovať šalátové dresingy,

▪

tepelne upravovať mliečne výrobky,

▪

určovať nutričné vlastnosti potravín,

▪

uskladňovať kuchynské zásoby,

▪

variť omáčky a polievky,

▪

variť zeleninu,

▪

vykonávať postupy chladenia potravinových výrobkov,

▪

vypracovať plán výživy,

▪

vytvoriť dekoratívnu prezentáciu jedla.

Fakultatívne znalosti
▪

anatómia rýb,

▪

dietológia,
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▪

hotové jedlá,

▪

spracovanie morských plodov,

▪

zloženie výživy.

Status
released
URI – koncept
http://data.europa.eu/esco/occupation/90f75f67-495d-49fa-ab57-2f320e251d7e
Poznatky, ktoré možno odvodiť z vyššie uvedeného ESCO povolania:
4. Názov povolaní sa uvádza v mužskom aj ženskom rode, ktoré sú oddelené lomítkom.
5. Charakteristika a aj niektoré ďalšie časti popisu daného povolania ešte nie sú dostupné
v slovenskom jazyku.
6. V rámci alternatívnych pomenovaní povolania je aj názov šéfkuchár, ktorý sa používa ako
oficiálne pomenovanie iného ESCO povolania, čo môže viesť k neprehľadnosti, keďže sa názov
jedného ESCO povolania používa ako alternatívne označenie iného ESCO povolania.
7. Na rozdiel od slovenskej verzie SK ISCO-08 sa povolanie kuchár člení na ďalšie 4 užšie
povolania.
8. V rámci povolania nie sú spracované základné znalosti, ktoré majú prezentovať zvyčajne
vyžadované znalosti, čo možno považovať za objektívny nedostatok.
ESCO zručnosti/kompetencie
Ďalším pilierom je pilier zručností/kompetencií. V aktuálnej verzii ESCO 1.0.3 sa nachádza celkovo
13 485 zručností/kompetencií. Z pohľadu ich rozsahu využitia sa rozlišujú štyri základné typy, a to:
9. transverzálne - charakteristické pre široké spektrum sektorov a povolaní,
10. medzisektorové - charakteristické pre niekoľko sektorov,
11. sektorové – charakteristické pre špecifický sektor,
12. ostatné – charakteristické len pre určité povolanie, resp. povolania.
Príklad ESCO zručnosti/kompetencie
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Názov: objednávať zásoby
Opis
Command products from relevant suppliers to get convenient and profitable products to purchase.
Alternatívne označenie
▪

vyberať zásoby na objednanie,

▪

zabezpečovať zásoby,

▪

zaisťovať rezervy,

▪

robiť objednávky zásob,

▪

zostavovať objednávky zásob.

Typ zručnosti
▪

zručnosť.

Rozsah využitia zručnosti
▪

medzisektorové zručnosti a kompetencie.

Širšie zručnosti/kompetencie
▪

riadiť zásoby.

Užšie zručnosti/kompetencie
▪

objednať dodávky elektroniky,

▪

objednávať zásoby na údržbu a opravy vozidiel,

▪

order supplies for anaesthesia services,

▪

objednávať zásoby pre audiologické služby,

▪

objednať dodávky elektriny,

▪

objednávať zásoby prostriedkov na starostlivosť o vozidlá,

▪

objednávať zásoby optických produktov,

▪

objednať stavebné zásoby.
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Základná zručnosť/kompetencia v oblasti
▪

vedúci predajne ortopedických pomôcok/vedúca predajne ortopedických pomôcok,

▪

vedúci oddelenia obchodného domu/vedúca oddelenia obchodného domu,

▪

someliér/someliérka,

▪

vedúci predajne starožitností/vedúca predajne starožitností,

▪

vedúci predajne športových potrieb a outdoorového vybavenia/vedúca predajne športových
potrieb a outdoorového vybavenia,

▪

vedúci predajne/vedúca predajne,

▪

tetovač/tetovačka,

▪

vedúci predajne cukrárenských výrobkov/vedúca predajne cukrárenských výrobkov,

▪

vedúci predajne audio- a videotechniky/vedúca predajne audio- a videotechniky,

▪

manažér dodávateľského reťazca/manažérka dodávateľského reťazca,

▪

vedúci čerpacej stanice/vedúca čerpacej stanice,

▪

vedúci predajne lahôdok/vedúca predajne lahôdok,

▪

vedúci predajne bicyklov/vedúca predajne bicyklov,

▪

vedúci predajne zdravotníckeho tovaru/vedúca predajne zdravotníckeho tovaru,

▪

manažér nákupu/manažérka nákupu,

▪

vedúci predajne domácich spotrebičov/vedúca predajne domácich spotrebičov,

▪

hlavný cukrár/hlavná cukrárka,

▪

vedúci predajne telekomunikačných zariadení/vedúca predajne telekomunikačných zariadení,

▪

kuchár/kuchárka,

▪

vedúci predajne chovateľských potrieb/vedúca predajne chovateľských potrieb,

▪

hlavný someliér/hlavná someliérka,

▪

vedúci predajne stavebnín/vedúca predajne stavebnín,

▪

manažér zdrojov/manažérka zdrojov,

▪

správca domácnosti/správkyňa domácnosti,

▪

vedúci predajne železiarskeho tovaru a farieb/vedúca predajne železiarskeho tovaru a farieb,

▪

vedúci predajne mäsa a mäsových výrobkov/vedúca predajne mäsa a mäsových výrobkov,

▪

vedúci predajne odevov/vedúca predajne odevov,

▪

vedúci predajne motorových vozidiel/vedúca predajne motorových vozidiel,

▪

vedúci predajne počítačového softvéru a multimédií/vedúca predajne počítačového softvéru
a multimédií,

▪

vedúci predajne remeselníckych potrieb/vedúca predajne remeselníckych potrieb,

▪

riaditeľ podujatí/riaditeľka podujatí,
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▪

vedúci predajne tlače a papiernického tovaru/vedúca predajne tlače a papiernického tovaru,

▪

vedúci predajne textilu a textilnej galantérie/vedúca predajne textilu a textilnej galantérie,

▪

vedúci predajne so sluchovými pomôckami/vedúca predajne so sluchovými pomôckami,

▪

vedúci predajne klenotov a náramkových hodiniek/vedúca predajne klenotov a náramkových
hodiniek,

▪

vedúci kuchynského a kúpeľňového štúdia/vedúca kuchynského a kúpeľňového štúdia,

▪

vedúci predajne hračiek/vedúca predajne hračiek,

▪

vedúci predajne počítačov a príslušenstva/vedúca predajne počítačov a príslušenstva,

▪

vedúci predajne ovocia a zeleniny/vedúca predajne ovocia a zeleniny,

▪

vedúci predajne kozmetiky a parfumov/vedúca predajne kozmetiky a parfumov,

▪

asistent v kúpeľoch a wellness centrách/asistentka v kúpeľoch a wellness centrách,

▪

vedúci predajne kvetov a záhradníckych potrieb/vedúca predajne kvetov a záhradníckych
potrieb,

▪

riaditeľ reštaurácie/riaditeľka reštaurácie,

▪

kuchár na prípravu jedál na grile/kuchárka na prípravu jedál na grile,

▪

vedúci predajne obuvi a koženej galantérie/vedúca predajne obuvi a koženej galantérie,

▪

vedúci kozmetického salónu/vedúca kozmetického salónu,

▪

vedúci predajne s drogistickým tovarom a občerstvením/vedúca predajne s drogistickým
tovarom a občerstvením,

▪

kuchár na prípravu jedál z rýb/kuchárka na prípravu jedál z rýb,

▪

vedúci predajne pekárenských výrobkov/vedúca predajne pekárenských výrobkov,

▪

vedúci predajne nápojov/vedúca predajne nápojov,

▪

vedúci kníhkupectva/vedúca kníhkupectva,

▪

vedúci predajne použitého tovaru/vedúca predajne použitého tovaru,

▪

vedúci predajne audio- a videonosičov/vedúca predajne audio- a videonosičov,

▪

vedúci predajne zbraní a streliva/vedúca predajne zbraní a streliva,

▪

vedúci predajne okuliarov a optických pomôcok/vedúca predajne okuliarov a optických
pomôcok,

▪

vedúci predajne rýb a morských plodov/vedúca predajne rýb a morských plodov,

▪

vedúci predajne nábytku/vedúca predajne nábytku,

▪

vedúci predajne tabaku a tabakových výrobkov/vedúca predajne tabaku a tabakových
výrobkov,

▪

vedúci fotopredajne/vedúca fotopredajne,

▪

vedúci zvieracieho hotela/vedúca zvieracieho hotela,

▪

manažér prognózovania/manažérka prognózovania,
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▪

vedúci predajne podlahových a nástenných krytín/vedúca predajne podlahových a nástenných
krytín.

Fakultatívne znalosti
▪

hodnotenie kvality údajov.

Základná zručnosť/kompetencia v oblasti
▪

pracovník požičovne stavebných strojov a zariadení/pracovníčka požičovne stavebných strojov
a zariadení,

▪

pracovník požičovne/pracovníčka požičovne,

▪

odborník na dátovú kvalitu/odborníčka na dátovú kvalitu,

▪

pracovník autopožičovne/pracovníčka autopožičovne,

▪

pracovník telefonického predaja a telemarketingu/pracovníčka telefonického predaja
a telemarketingu,

▪

technik v oblasti chémie/technička v oblasti chémie,

▪

pracovník požičovne tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť/pracovníčka požičovne
tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť,

▪

pracovník požičovne automobilov a ľahkých motorových vozidiel/pracovníčka požičovne
automobilov a ľahkých motorových vozidiel,

▪

pracovník požičovne leteckých dopravných prostriedkov/ pracovníčka požičovne leteckých
dopravných prostriedkov,

▪

registrátor v ZOO/registrátorka v ZOO,

▪

+ 19 ďalších.

Fakultatívna zručnosť/kompetencia v oblasti
▪

opravár bankomatov/opravárka bankomatov,

▪

inštalatér vykurovacích zariadení/inštalatérka vykurovacích zariadení,

▪

olejovač priemyselných strojov/olejovačka priemyselných strojov,

▪

technik priemyselného inžinierstva/technik priemyselného inžinierstva,

▪

odborný administratívny asistent v zdravotníctve/odborná administratívna asistentka
v zdravotníctve,

▪

litograf/litografka,
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▪

riadiaci pracovník žrebčína/riadiaca pracovníčka žrebčína,

▪

montážnik motocyklov/montážnička motocyklov,

▪

automobilový technik/automobilová technička,

▪

mechanik vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiarenských zariadení/mechanička
vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiarenských zariadení,

▪

mechanik stavebných strojov a zariadení/mechanička stavebných strojov a zariadení,

▪

montér výťahov/montérka výťahov,

▪

vedúci obchodnej prevádzky/vedúca obchodnej prevádzky,

▪

opravár elektrického náradia/opravárka elektrického náradia,

▪

+ 70 ďalších.

Status
released
URI – koncept
http://data.europa.eu/esco/skill/210827e3-3129-45a2-8683-70399f3f561f

ESCO kvalifikácie
Kvalifikácie predstavujú formálny výsledok procesu hodnotenia a potvrdzovania. Klasifikácia ESCO
nevytvára osobitnú štruktúru klasifikácií, ale koncentruje kvalifikácie z národných databáz členských
štátov EHP. V súčasnosti (11.06.2019) je na portáli ESCO dostupných 8 217 kvalifikácií zo siedmych
krajín, a to:
▪

Belgicko – 52 kvalifikácií,

▪

Estónsko - 473 kvalifikácií

▪

Grécko – 674 kvalifikácií,

▪

Litva – 146 kvalifikácií,

▪

Lotyšsko – 1 874 kvalifikácií,

▪

Maďarsko – 3 516 kvalifikácií,

▪

Slovinsko - 1482 kvalifikácií.

Príklad ESCO kvalifikácie
Názov: vlakový sprievodca
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Definícia:
Vlakový sprievodca predáva a kontroluje cestovné lístky pre cestujúcu verejnosť v národnej doprave a
poskytuje informácie o cestovných lístkoch. Vykonáva predaj miesteniek, vystavovanie účtovných
dokladov na zvýšenie tržieb od cestujúcich. V rámci komplexného servisu pre cestujúcu verejnosť
poskytuje informácie o cestovnom poriadku, cenách cestovných lístkov a zliav.
Pole (ISCED FoET 2013)
Dopravné služby
Krajina/región
Maďarsko
Úroveň EKR
5
Charakteristika kvalifikácie
Kvalifikovaná osoba:
▪

zabezpečuje príjmy železničného podniku súvisiace s predajom cestovných lístkov s cieľom
chrániť majetok železničného podniku,

▪

monitoruje medzinárodné tarify a zmeny výmenných kurzov s cieľom poskytovať aktuálne
informácie,

▪

vydáva cestovné lístky na zabezpečenie príjmov železničného podniku,

▪

vydáva paušálne náhrady, osvedčenia o náhrade, vybavovania pripomienok a sťažností
cestujúcich,

▪

okamžite nahlasuje mimoriadne udalosti, vypĺňa potrebné formuláre a na konci služby
vypracúva správu o udalosti; zabezpečuje potrebné úlohy starostlivosti o cestujúcich.

Subjekt alebo príslušný orgán priznávajúci kvalifikáciu
Názov: Kisvárdai Szakképzési Centrum
Alternatívne pomenovanie: Kisvárdai SZC
Druh inštitúcie: Poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy
E-mailová adresa: szcentrumkisvarda@gmail.com
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Domovská stránka: http://kisvardaiszc.hu
+ 1 ďalšia inštitúcia
Poskytovateľ údajov
Názov: National Office for Vocational Education and Training and Adult Learning
Alternatívne pomenovanie: NOVETAL
Druh inštitúcie: národný orgán
Domovská stránka: https://www.nive.hu/
URI

http://data.europa.eu/esco/resource/21e63a27-b554-4256-af9a-c24cd565ffaa
Teoretická pracovná záťaž potrebná na dosiahnutie výsledkov vzdelávania
700 hodín
Ďalšie informácie o kvalifikácii
Dátum vydania kvalifikácie: 2018-05-22 00:00:00
Dátum poslednej modifikácie: 2018-05-22 00:00:00
Dodatočná poznámka:
Kód kvalifikácie v Národnom registri odborného vzdelávania: 54-841-10
Jazyk informácie:
Maďarčina
Vstupné požiadavky:
Predbežné hodnotenie: Požadované
Prax: Požadovaná
Kvalifikácia: Požadovaná
Gestor kvalifikácie:
Názov: Úrad vlády Maďarska
Druh inštitúcie: vládny úrad
Domovská stránka: http://www.kormany.hu
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5.7.1

Návrh implementácie klasifikácie ESCO

Klasifikácia ESCO a NŠZ v rámci SRI majú mnoho spoločných znakov, ktorých synergiu je možné
efektívne využiť na porovnávanie európskych a slovenských štandardných požiadaviek na kvalifikovaný
výkon pracovných úloh a povinností.
Ku všetkých už zverejneným a taktiež k novým NŠZ bude doplnený ekvivalent z piliera povolaní ESCO
na najvhodnejšej úrovni zovšeobecnenia. Vyselektuje sa ESCO povolanie, ktoré má z pohľadu popisu,
kompetenčného modelu a ďalších dostupných informácií najviac spoločných znakov. Vždy sa vyberie
len jedno povolanie, čím vniknú väzby 1:n, z čoho vyplýva:
▪

NŠZ bude vždy priradený len k jednému ESCO povolaniu,

▪

povolanie ESCO môže byť priradené k viacerým NŠZ.

Postup a pravidlá implementácie:
3. Zabezpečenie databázy údajov z portálu ESCO.

Vytvorenie súboru vo formáte Excel, v ktorom budú podľa podskupín SK ISCO-08 priradené ESCO
povolania a všetky NŠZ.

Vytváranie prepojení medzi ESCO povolaniami a NŠZ na základe posúdenia:
▪

podskupiny, resp. jednotky zamestnania SK ISCO-08,

▪

kompetenčného modelu,

▪

regulácie.

V situácii, ak NŠZ nebude optimálne korešpondovať so žiadnym povolaním ESCO, tak sa prioritne
vyhľadá to najvhodnejšie ESCO povolanie. Ak žiadne ESCO povolanie nebude možné pokladať za
vhodné, zobrazí sa nasledujúci text: Pre daný NŠZ sa v súčasnosti neevidujú vhodné povolania v rámci
klasifikácie ESCO.
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Implementácia bude personálne zabezpečená v dvoch krokoch, a to:
▪

Prvotné priraďovanie zabezpečí Realizačný tím SRI centrálne pre všetky NŠZ a všetky
sektorové rady, čím sa zabezpečí jednotný metodický prístup.

▪

V druhom kroku bude priraďovanie posudzované v rámci schvaľovacieho procesu NŠZ zo
strany členov sektorových rád, resp. expertov pracovných skupín.

Príklad prepojenia: NŠZ Upratovačka – ESCO povolanie Upratovač verejných budov/Upratovačka
verejných budov.

Informácia o povolaní ESCO bude umiestnená v záhlaví NŠZ v rámci ostatných klasifikácií, resp.
číselníkov a jeho názov bude klikateľný, čiže presmeruje používateľa IS NSP/SRI priamo na portál ESCO
na konkrétne povolanie.

Harmonogram:
▪

Prvotné priraďovanie Realizačným tímom SRI do konca septembra 2019.

▪

Schvaľovanie priradenia expertmi podľa harmonogramu tvorby, resp. revízie NŠZ
a harmonogramu zmien v IS NSP/SRI.

5.8

Štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA

Klasifikácia CPA na úrovni EÚ štruktúruje produkty a taktiež služby podľa spoločných charakteristík.
Poskytuje základňu na zber a štatistické výpočty v oblasti produkcie, odberateľsko-dodávateľských
vzťahov, spotreby, medzinárodného obchodu a dopravy.
V novembri 2012 sa uskutočnila aktualizácia CPA. Následne v októbri 2014 bola publikovaná verzia CPA
2.1 prostredníctvom NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická
klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 107.
Jedným z dôvodov vydania tohto nariadenia bola aktualizácia celosvetovej Klasifikácie produkcie CPS

NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností
(CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93
107
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zo strany OSN, s ktorou bolo nevyhnutné zabezpečiť konzistentnosť a porovnateľnosť. Nariadenie je
záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.
Klasifikačné kategórie sa vzťahujú k jednotlivým ekonomickým činnostiam v štruktúre NACE Rev. 2.
Každý produkt v klasifikácii je priradený k jednej ekonomickej aktivite, čím sa vytvára zhodná štruktúra
na všetkých klasifikačných úrovniach.
Systematickú časť CPA tvorí hierarchická štruktúra so šiestimi klasifikačnými úrovňami:
▪ 1-miestny abecedný kód: 21 sekcií,
-

2-miestny číselný kód: 88 divízií,
o

3-miestny číselný kód: 261 skupín,
▪

4-miestny číselný kód: 575 tried,
-

5-miestny číselný kód: 1 342 kategórií,
o

6-miestny číselný kód: 3 142 podkategórií.

Tabuľka č. 23 Komparácia klasifikácií CPA a NACE Rev.2
Kód CPA

PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA,
POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU

A

01.11.1

Produkty poľnohospodárstva,
poľovníctva a súvisiace služby
Netrvácne plodiny
Obilniny (okrem ryže), strukoviny a
olejnaté semená
Pšenica

01.11.11

Pšenica tvrdá

01
01.1
01.11

Kód NACE
Rev.2

Položka CPA
A

01
01.1
01.11

01.11.0

01.11.12 Pšenica okrem tvrdej pšenice
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Položka NACE Rev.2
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A
RYBOLOV

Pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Pestovanie netrvácnych plodín
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín
a olejnatých semien
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín
a olejnatých semien

Z vyššie uvedenej tabuľky možno vyvodiť nasledujúce zistenia:
▪

klasifikácie CPA a NACE Rev.2 sú do úrovne 4-miestneho kódu obsahovo zhodné,

▪

klasifikácia CPA bližšie detailizuje produkty činností a je podrobnejšia,

▪

vzťahy možno využiť v rámci implementácie CPA do IS NSP/SRI.
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5.8.1

Návrh implementácie CPA

Klasifikácia CPA a SK NACE Rev.2 vzájomne súvisia a implementáciu možno realizovať prostredníctvom
SK NACE Rev.2, ktorá už figuruje v rámci IS NSP/SRI. Medzi CPA a SK NACE Rev.2 platí pravidlo, že každá
klasifikačná kategória CPA je priradená len k jednej kategórii SK NACE Rev.2. Toto pravidlo nebude
platiť v rámci vzťahov NŠZ – CPA – SK NACE Rev.2. K NŠZ bude možné doplniť aj produkty z iných sekcií,
resp. divízií SK NACE Rev.2.
Ku všetkým zverejneným a taktiež k novým NŠZ budú doplnené produkty z CPA na najvhodnejšej
úrovni zovšeobecnenia.
Postup a pravidlá implementácie:
4. Zabezpečenie databázy údajov z portálu ŠÚ SR.
5. Vytvorenie súboru vo formáte Excel, ktorý bude obsahovať:
▪

Klasifikáciu CPA,

▪

NŠZ podľa divízií/sekcií SK NACE Rev.2.

6. Vytváranie prepojení medzi CPA a NŠZ na základe posúdenia:
▪

priradených sekcií/divízií SK NACE Rev.2,

▪

charakteristiky, kompetenčného modelu NŠZ,

▪

informácií o charaktere produkčného procesu.

7. Každý NŠZ bude priradený ku všetkým klasifikačným kategóriám CPA, na produkcii ktorých sa
priamo podieľa. Podporné činnosti, ktoré sú vykonávané pracovníkmi, ktorí sa nepriamo
podieľajú na ich výrobe, nebudú brané na zreteľ.

8. NŠZ môžu byť priraďované aj viaceré klasifikačné kategórie a aj z rôznych divízií.
Nepredpokladá sa, že by nastala situácia nemožnosti priradenia aspoň jedného kódu CPA.
všetkým NŠZ.
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9. Implementácia bude personálne zabezpečená v dvoch krokoch, a to:
▪

Prvotné priraďovanie zabezpečí Realizačný tím SRI centrálne pre všetky NŠZ a všetky
sektorové rady, čím sa zabezpečí jednotný metodický prístup.

▪

V druhom kroku bude priraďovanie posudzované v rámci schvaľovacieho procesu NŠZ zo
strany členov sektorových rád, resp. expertov pracovných skupín.

10. Príklad prepojenia:
NŠZ Upratovačka – CPA 81.2 Čistiace služby.

11. Informácia o produktoch CPA bude umiestnená v záhlaví NŠZ v rámci ostatných klasifikácií,
resp. číselníkov.

12. Harmonogram:
▪

Prvotné priraďovanie Realizačným tímom SRI do konca septembra 2019.

▪

Schvaľovanie priradenia expertmi podľa harmonogramu tvorby, resp. revízie NŠZ a
harmonogramu zmien v IS NSP/SRI.
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6.

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

Krajiny Európskej únie kladú veľký dôraz na výchovu a vzdelávanie, rešpektujúce individualitu každého,
zabezpečujúce vzdelávanie pre všetkých, tak, aby sa zabezpečila nielen prosperita jedinca, ale i
hospodársky rast celej spoločnosti. Vzdelávacie systémy európskych krajín sú jedinečné, systémy
vzdelávania a odbornú prípravu organizujú a tvoria jednotlivé krajiny, zohľadňujúc svoju históriu,
tradície, podmienky na vzdelávanie. Zatiaľ čo za výchovu a vzdelávanie zodpovedajú jednotlivé štáty
individuálne, cieľom Európskej únie je vytvárať podmienky na podporu a rozvoj vzdelávania v rámci
európskeho priestoru, zosúlaďovať vzdelávacie politiky, hodnotiť a kontrolovať systémy vzdelávania
so zámerom uznávania ich výsledkov a vytvárania priestoru na mobilitu, čoho dôsledkom je rozvoj
členských štátov a koordinácia ich hospodárskych politík.
V rámci medzinárodných benchmarkov, realizovaných v Národnom projekte SRI sa budú analyzovať
vzdelávacie systémy vybraných krajín, identifikujú sa príklady dobrej praxe, súvisiace s prenosom
požiadaviek zamestnávateľov, výsledkov vedy, výskumu, inovácií do vzdelávacieho systému, ktorých
implementáciou sa zabezpečí lepšie rozloženie pracovnej mobility, lepšia uplatniteľnosť absolventov
na domácom i medzinárodnom trhu práce.

6.1

Európske inšpirácie – legislatíva a dokumenty z medzinárodného
prostredia

V rámci Európy sú prijaté politické opatrenia zamerané na podporu a zlepšovanie výchovy a
vzdelávania. Týkajú sa tvorcov politík, aktérov v oblasti vzdelávania, výskumníkov, inštitúcií. Súbor
nástrojov, metodických, koncepčných materiálov, legislatívnych noriem vytvára podporný priestor na
vzájomné pôsobenie rôznych politík a programov v oblasti vzdelávania s cieľom účinne a trvalo riešiť
výzvy v oblasti rovnosti a vzdelávania v každej krajine.
Analýza dokumentov, legislatívnych noriem a ich implementácia do slovenského vzdelávacieho
systému umožní reagovať na zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania v európskom priestore a definovať
historické, súčasné i budúce trendy smerovania sektora, s akcentom na trh práce. V tejto časti sú
zosumarizované relevantné dokumenty, ktoré svojím obsahom pomôžu zadefinovať budúce
smerovanie sektora vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Jednotlivé strategické dokumenty spolu s
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ich čiastkovým popisom sú opísané v Prílohe č. 31 Zoznam medzinárodných strategických dokumentov
k Aktivite č. 5 a boli zozbierané v rámci monitoringu národných a medzinárodných dostupných zdrojov.

6.1.1

Odborné vzdelávanie a príprava

Odporúčania Rady Európskej únie o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou predstavuje víziu európskeho vzdelávacieho
priestoru, kde je oveľa bežnejšie hovoriť okrem materinského jazyka ďalšími dvoma jazykmi a kde ľudia
silno pociťujú svoju európsku identitu.
Bruggské komuniké o posilnenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie
rokov 2011 – 2020 - v komuniké sa vymedzujú spoločné ciele do roku 2020 a akčný plán na nastávajúce
roky, v ktorom sa spájajú vnútroštátne opatrenia s európskou podporou. Mladým ľuďom by odborné
vzdelávanie a príprava mali ponúknuť príležitosť zamestnať sa, možnosť ďalej študovať, pomôcť
nadobudnúť praktické zručnosti nevyhnuté pre pracovné miesta a umožniť získať vyšší stupeň
kvalifikácie.
Európske zručnosti / spôsobilosti, kvalifikácie a povolania (ESCO) - ESCO pracuje ako slovník, opisuje,
identifikuje a klasifikuje profesijné povolania, zručnosti a kvalifikácie relevantné pre trh práce,
vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ.
Prognózy zručností: trendy a výzvy do roku 2030 - dokument spracúva novú Európsku prognózu
zručností do roku 2030. Pomáha rozhodovaciemu procesu vo vzdelávaní a odbornej príprave.
Informovanosť o zručnostiach a kvalifikačných potrebách a pracovných vyhliadkach môže napomôcť
mladým ľuďom a dospelým v ich vzdelávaní a kariérnej voľbe alebo ich podporiť v ďalšom vzdelávaní.
Budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy po roku 2020 – odborné vzdelávanie a príprava
zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní pracovných síl s nízkou kvalifikáciou na vstup na trh práce
a podpore ich zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v celoživotnom vzdelávaní.
Priority EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 2020 – smerom k európskemu právu na odbornú
prípravu pre všetkých – v dokumente sú navrhnuté požiadavky na stratégiu vzdelávania a odbornej
prípravy po roku 2020. Európske právo na odbornú prípravu zaručuje:

336

▪

vysokú kvalitu odbornej prípravy zamestnancov pre všetkých pracovníkov, najmä tých s nízkou
kvalifikáciou, vrátane platenej vzdelávacej dovolenky,

▪

skutočná "záruka získania zručností" umožňujúca nízko kvalifikovaným pracovníkom získať
aspoň osvedčené základné zručnosti a kľúčové kompetencie,

▪

investície do vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť primerané financovanie zo
strany EÚ (a členských štátov) v budúcom viacročnom finančnom rámci po 2020,

▪

efektívny sociálny dialóg o odbornom vzdelávaní a príprave s cieľom upevniť postavenie
odborného vzdelávania na všetkých úrovniach.

6.1.2

Veda, výskum, inovácie

Veda, technológia a inovácie v Európe - dokument poskytuje prehľad o vede, technológiách a
inováciách. Všetky štatistické údaje a ukazovatele sú založené na zdrojoch dostupných v Eurostate. Len
najrelevantnejšie ukazovatele boli vybrané tak, aby poskytovali celkový štatistický obraz o vede,
technológii a inováciách v Európe a aké je postavenie EÚ vo vzťahu k partnerom.
Otvorená inovácia, Otvorená veda, Otvorené svetu – Vízia pre Európu - publikácia ukazuje, ako sa
výskum a inovácie rýchlo menia. Digitálne technológie zabezpečujú v oblasti vedy a inovácií
medzinárodnú spoluprácu, čo prináša väčšiu otvorenosť. Európa musí prijať tieto zmeny a posilniť svoju
pozíciu popredného kontinentu pre vedu, nové nápady a pre investovanie udržateľným spôsobom
v budúcnosti.
Meranie digitálnej transformácie - dokument poskytuje nové poznatky o stave digitálnej
transformácie mapovaním ukazovateľov v celom rade oblastí – od vzdelávania a inovácií až po
obchodné a hospodárske a sociálne výsledky – proti súčasným otázkam digitálnej politiky – formovanie
politík, zlepšovanie životov.
Vedúce inovácie prostredníctvom výskumu v EÚ - podpora EÚ pre výskum a inovácie pridáva hodnotu
podporovaním spolupráce medzi výskumnými tímami v jednotlivých krajinách a odbormi, ktoré sú
životne dôležité pri vytváraní prelomových objavov.
Horizont 2020 - je finančný nástroj, ktorým sa vykonáva inovácia v EÚ. Hlavná iniciatíva je zameraná
na zabezpečenie celosvetovej konkurencieschopnosti Európy.
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6.1.3

Celoživotné vzdelávanie

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR) - zahŕňa všeobecné, odborné,
vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a všetky ďalšie typy vzdelávania. Má dva hlavné
ciele: podporovať mobilitu pracovnej sily medzi krajinami a sprístupniť celoživotné vzdelávanie širokej
verejnosti.
Odporúčanie Rady EÚ o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie - posilňovanie rozvoja
kompetencií je jedným z cieľov vízie smerujúcej k európskemu vzdelávaciemu priestoru, v ktorej by sa
mal využiť plný potenciál vzdelávania a kultúry ako hybných síl pre tvorbu pracovných miest, sociálnu
spravodlivosť, aktívne občianstvo.
Digitálna transformácia vo Švédsku – digitalizácia vo Švédsku skúma nedávny vývoj v oblasti
infraštruktúr pre digitálnu ekonomiku, telekomunikačné trhy a súvisiace predpisy a politiky vo Švédsku.
Analyzuje trendy v používaní digitálnych technológií jednotlivcami, podnikmi a vládou a skúma politiky
na podporu ich šírenia.
Celoživotné vzdelávanie vo Švédsku – v dokumente je spracovaný systém celoživotného vzdelávania,
holistický pohľad na vzdelávanie, uznávanie vzdelávania z rôznych prostredí. Koncept celoživotného
vzdelávania má celoživotný rozmer - jednotlivec sa učí počas celého života, celoživotná dimenzia
uznáva formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.
Riziko automatizácie na trhu práce v EÚ: prístup zameraný na potreby zručností - tento dokument sa
zameriava na identifikovanie determinantov "rizika automatizácie" a to u zamestnancov EÚ, ktorí sú
zamestnaní s vysokým rizikom zastupiteľnosti zo strany strojov, robotov, algoritmických procesov a
ukazuje jeho vplyv na výsledky na trhu práce.
Európa 2020 - Stratégia EÚ v oblasti zamestnanosti a rastu, zameraná na vytváranie podmienok pre
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. EÚ sa dohodla na piatich hlavných cieľoch, ktoré chce
dosiahnuť do konca roka 2020.
Závery Rady o plnení odporúčania Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti
pre dospelých - v dokumente je dávaný zreteľ na sociálny rozmer vzdelávania, každý má právo na
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kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal
zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia
na trhu práce.

6.1.4

Stratégie nových zručností

Návrh záverov Rady EÚ o mladých ľuďoch a budúcnosti práce - „Budúcnosť práce“ je zastrešujúci
pojem, ktorý opisuje vývoj pracovných miest v strednodobom až dlhodobom horizonte, ktorý
ovplyvňujú určité trendy.
Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 - politika v oblasti mládeže môže prispieť k
vytvoreniu priestoru, v ktorom mladí ľudia môžu využiť príležitosti a môžu byť spojení s európskymi
hodnotami. Európska únia by vzhľadom na meniace sa prostredie v oblasti zamestnania mala
podporovať osobný rozvoj mladých ľudí a ich rast k samostatnosti, budovať ich odolnosť a zabezpečiť
im potrebné zdroje na to, aby sa zúčastňovali na živote spoločnosti.
Odporúčanie Rady EÚ týkajúce sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom
detstve - všetky deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom
detstve.
Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta - koalícia rieši potrebu digitálnych zručností pre 4
skupiny:
▪

pre všetkých – rozvíjanie digitálnych zručností s cieľom umožniť všetkým občanom, aby boli
aktívni v našej digitálnej spoločnosti,

▪

pre pracovnú silu – rozvoj digitálnych zručností pre digitálne hospodárstvo, napr. zvyšovanie
kvalifikácie a rekvalifikácie pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie, opatrenia týkajúce sa
kariérneho poradenstva a poradenstva,

▪

pre odborníkov v oblasti IKT – rozvoj digitálnych zručností na vysokej úrovni pre odborníkov v
oblasti IKT vo všetkých priemyselných odvetviach,

▪

v oblasti vzdelávania – transformácia výučby a učenia sa digitálnych zručností v perspektíve
celoživotného vzdelávania vrátane odbornej prípravy učiteľov.

Nový program v oblasti zručností pre Európu - v novom programe v oblasti zručností pre Európu sa
začalo 10 opatrení na vytvorenie správnej odbornej prípravy, zručností a podpory pre ľudí v EÚ.
339

6.2

Hlavné oblasti štruktúry analýz zahraničných systémov v oblasti
monitorovania potrieb trhu práce a ich prenosu do systému
celoživotného vzdelávania

Trh práce sa neustále vyvíja a mení. S meniacim a vyvíjajúcim sa trhom práce súvisia i nové požiadavky
zamestnávateľov na zručnosti, vedomosti a schopnosti zamestnancov. V záujme lepšej identifikácie
a zabezpečovania požadovaných zručností, spôsobilostí a kvalifikácií - a teda zabezpečovania
uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, zvyšovania zamestnanosti a znižovania disparít na trhu
práce je nevyhnutná účinná komunikácia medzi trhom práce a sektorom vzdelávania a odbornej
prípravy.
Požadované zručnosti sa pod vplyvom vedy, techniky, výskumu, inovácií neustále menia. Ľudia musia
byť na tieto zmeny pripravení a vybavení požadovanými zručnosťami, medzi ktoré patria i čitateľská a
matematická gramotnosť, digitálne zručnosti a jazyková vybavenosť. Aby si ľudia budovali udržateľnú
kariéru a stali sa nezávislými, angažovanými občanmi, potrebujú aj ďalšie kompetencie, ako sú kritické
myslenie, tvorivosť a tímová práca. Tieto schopnosti získavajú prostredníctvom vzdelávania.
Požiadavky na vzdelávanie sú definované v jednotlivých povolaniach, zamestnávateľmi, tak, aby
vyhovovali ich potrebám.
Odborné vzdelávanie a príprava sú kľúčovým prvkom systému celoživotného vzdelávania, prispievajú
k zlepšovaniu výkonnosti podnikov, ich konkurencieschopnosti a konkurencieschopnosti krajín a sú
ústredným prvkom politiky zamestnanosti a sociálnej politiky.
Monitorovanie potrieb trhu práce v európskom vzdelávacom priestore, s uznávaním vzdelávania a
kvalifikácií umožňujú prenos a akumuláciu vzdelávacích výstupov, vzájomné uznávanie kvalifikácií a
schopností a uľahčujú nadnárodnú mobilitu.
Analýzy zahraničných vzdelávacích systémov, zamerané na monitorovanie potrieb trhu práce a prenos
požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávacích systémov budú dôležitou úlohou Národného projektu
SRI. Príklady dobrej praxe umožnia rozvinúť informačné a poradenské služby, ktoré sú zjednocujúcim
elementom a napomôžu prijímať občanom správne rozhodnutia a riadiť svoje celoživotné vzdelávanie
a profesionálnu kariéru nad zaužívaný, tradicionalistický rámec.
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6.2.1

Potreby zamestnávateľov

Zamestnávatelia v Slovenskej republike dlhodobo deklarujú požadované vedomosti a zručnosti, ktoré
by zabezpečili lepšiu zamestnateľnosť. Vzdelávací systém však zatiaľ nereaguje na ich požiadavky
dostatočne pružne, „neprodukuje“ pracovnú silu požadovanú trhom práce, čo súvisí i so spôsobom
financovania a systémom vzdelávania, zahŕňajúc systém celoživotného vzdelávania, kariérneho
a výchovného poradenstva. V Slovenskej republike je doposiaľ analyzovanie potrieb trhu práce
vzhľadom na požadované vedomosti, schopnosti, zručnosti a ďalšie kľúčové kompetencie na
nedostatočnej úrovni a práve činnosť sektorových rád má prispieť k výraznému zlepšeniu v tejto
oblasti. V budúcnosti bude nevyhnutné iniciovať aj kvantitatívne prognózovanie v tejto oblasti.
Zvýšením atraktivity odborného vzdelávania a prípravy, investíciami do inovácií, poskytovaním
kvalitného vzdelávania, požadovaných zručností, ktoré sú hnacou silou rastu, zvyšovania produktivity,
zamestnanosti a konkurencieschopnosti sa zabezpečí uspokojovanie potrieb obyvateľstva.
Inovácie sa tradične vnímajú ako výsledok činností výskumu a vývoja. Odborné vzdelávanie a príprava
sú však relevantné pre podporu inovácií - inovácie sú nevyhnutné na zabezpečenie
konkurencieschopnosti zamestnávateľov, majú vysoký vplyv na zamestnanosť, vytvárajú environment
s dynamickými schopnosťami, podporujúcimi hospodársky rast, čo je dôležitým prvkom rozvoja
krajiny.
Systémy odborného vzdelávania a prípravy majú v európskych krajinách dobre rozvinutú sieť
poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy. Sú založené na riadiacich štruktúrach, do ktorých
sú zapojení sociálni partneri – zamestnávatelia, odborové zväzy, komory, výbory a pod. Systémy
odborného vzdelávania a prípravy zabezpečujú, že mladí ľudia majú vedomosti, zručnosti a schopnosti,
ktoré potrebujú na úspešný prvý krok na trhu práce. Zamestnávatelia sú zapojení ako poskytovatelia
odbornej prípravy spolu so školami odborného vzdelávania a prípravy alebo inými vzdelávacími
inštitúciami.
V rámci Národného projektu SRI sa budú na získanie príkladov dobrej praxe realizovať analýzy,
zamerané na:

6.2.1.1 Monitorovanie potrieb trhu práce, prognózovanie budúcich potrieb trhu práce
▪

Inštitucionálne zabezpečovanie zisťovania potrieb trhu práce

▪

Sociálni partneri, zapojení do monitorovania potrieb trhu práce
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▪

Strategické dokumenty, legislatíva

▪

Prognózy potrieb trhu práce, vplyv Industry 4.0

▪

Sektorové analýzy aktuálneho a očakávaného nesúladu medzi dopytom a ponukou trhu práce

6.2.1.2 Definícia požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti, všeobecné spôsobilosti
a kompetencií

zamestnávateľmi, ich prenos od zamestnávateľov do odborného

vzdelávania a prípravy (národné štandardy zamestnaní)
▪

Existencia databáz – kompetenčné modely

▪

Štandardy zamestnaní a sústava povolaní

▪

Kompetencie (odborné vedomosti, všeobecné zručnosti)

▪

Sektorové rady, zoskupenia

6.2.1.3 Systém na aktualizáciu zručností, sledujúcich potreby trhu práce smerom ku
prognózam

kľúčových

kompetencií,

potrebných

v budúcich

povolaniach

a

kvalifikáciách
▪

Identifikácia zručností

▪

Systém aktualizácie zručností, vzdelávacích výstupov (prenos informácií)

6.2.1.4 Inštitucionálne

zabezpečenie

odborného

vzdelávania

a prípravy/mechanizmy

zapojenia zamestnávateľov do rozvoja zručností
▪

Inštitucionálne zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy

▪

Mechanizmy zapojenia zamestnávateľov do rozvoja zručností a systému vzdelávania.

Štruktúra analýzy a jednotlivých ukazovateľov pre oblasť identifikácie prvkov dobrej praxe pri zisťovaní
potrieb zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu tvorí Prílohu č. 32 POTREBY
ZAMESTNÁVATEĽOV - Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v súlade s
dobrými skúsenosťami v krajinách EÚ.

6.2.2

Vzdelávanie

Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo každého na vzdelanie, 10 ročná školská dochádzka je
povinná. Realizáciu vzdelávania zabezpečujú školské a iné vzdelávacie inštitúcie, štruktúru výchovno342

vzdelávacej sústavy určujú zákony a podrobnosti fungovania jej jednotlivých súčastí upravujú vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obsah vzdelávacieho systému tvorí formálne a
neformálne vzdelávanie.
Vzdelávací systém existuje v rýchlo meniacom sa environmente, jeho rozvoj však nedostatočne pružne
reaguje na dynamicky rozvíjajúcu sa ekonomiku, potreby trhu práce, zmeny v spoločnosti. Vzdelávanie
a jeho prepojenie s výskumom a inováciami zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji jednotlivca a spoločnosti
a v poskytovaní vysoko kvalifikovaného ľudského kapitálu, ktorý Slovensko potrebuje na vytváranie
pracovných miest, hospodársky rast a prosperitu. Cieľom vzdelávania by malo byť zosúlaďovanie
potrieb, preferencií, dispozícií jednotlivca s potrebami trhu práce, čím sa zabezpečí potreba ekonomiky
štátu a predíde sa sociálnym konfliktom.
Slovensko sa nachádza v európskom vzdelávacom priestore, ktorý zaručuje voľný pohyb študentov,
občanov, umožňujúci im študovať, pracovať. S týmto súvisí nutná zmena filozofie v slovenskom
vzdelávacom systéme – nie sústredenie sa na vstupy, striktné regulovanie vzdelávacieho procesu, ale
sústredenie sa na výstupy – definovanie národného kurikula, národných štandardov zamestnaní,
klasifikácie zamestnaní, preberanie osobnej zodpovednosti za sebavzdelávanie, výber profesijnej
kariéry a celoživotného vzdelávania. Uznávaním dosiahnutého vzdelania, úspešným uplatnením sa na
trhu práce sa posilní silný zmysel pre identitu každého jedinca ako Európana.
S cieľom získania príkladov dobrej praxe zo zahraničných krajín, súvisiacich so vzdelávacím procesom,
prenosom požiadaviek zamestnávateľov a trhu práce do vzdelávania a spôsobmi implementácií
inovácií do vzdelávacích programov boli definované ukazovatele, ktoré sú spracované v Prílohe č. 33
VZDELÁVANIE - Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v súlade s dobrými
skúsenosťami v krajinách EÚ.
Štruktúra analyzovaných ukazovateľov:

6.2.2.1 Charakteristika vzdelávacieho systému
6.2.2.2 Prenos nových požiadaviek do vzdelávacieho systému – prepojenie systému
vzdelávania a trhu práce, spôsoby implemnetácií inovácií do vzdelávacích programov
▪

Inštitucionálne zabezpečenie v rámci vzdelávacieho systému

▪

Spôsoby implementácie inovácií do vzdelávacích programov

▪

Financovanie
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▪

Systém prezentácie požiadaviek zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu systému a trhu
práce

6.3

Predpokladaný harmonogram vypracovávania komparatívnych analýz
a analýz zahraničných modelov vzdelávania

V rámci Národného projektu SRI budú vypracovávané komparatívne analýzy krajín z roku 2012 a stav
v roku 2019 – 2021: Austrália, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Kanada, Nový Zéland, SRN,
USA, Veľká Británia. Vzdelávacie systémy uvedených krajín boli analyzované v uplynulom období v
rámci projektu Národná sústava povolaní. V rámci Národného projektu SRI budú realizované analýzy
ďalších zahraničných modelov vzdelávania vo vybraných krajinách: Čína, Estónsko, Fínsko, Maďarsko,
Poľsko, Rakúsko, Singapurská republika, Slovinsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina.
Tabuľka č. 24 PREDPOKLADANÝ HARMONOGRAM VYPRACOVÁVANIA KOMPARATÍVNYCH ANALÝZ
VZDELÁVANIA SO ZÁMEROM OPTIMALIZÁCIE NÁRODNÉHO SYSTÉMU VZDELÁVANIA
Komparatívne analýzy krajín z roku 2012 a stav v roku 2019 – 2021
Tematická oblasť
Názov
krajiny

4.
HODNOTENIE
KVALITY
VZDELÁVANIA
A ZÍSKAVANIA
ODBORNÝCH
SPÔSOBILOSTÍ

5. PRÍKLADY
DOBREJ
PRAXE

6. PRÍKLADY
DOBREJ PRAXE
–
ODPORÚČANIA
A PODNETY NA
LEGISLATÍVNE
ZMENY

marec
2022

november
2022

december
2022

marec
2021

december
2021

september december
2022
2022

október
2019

marec
2021

december
2021

september december
2022
2022

jún 2020

október
2019

marec
2021

december
2021

september december
2022
2022

október 2020

január 2020

jún 2021

marec
2022

november
2022

1. POTREBY
ZAMESTNÁVATEĽOV

2.VZDELÁVANIE

3. VEDA,
VÝSKUM,
INOVÁCIE

1.
Austrália

október 2020

január 2020

jún 2021

2. Česká
republika

jún 2020

október
2019

3.
jún 2020
Francúzsko
4.
Holandsko
5. Kanada
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december
2022

Komparatívne analýzy krajín z roku 2012 a stav v roku 2019 – 2021
Tematická oblasť
Názov
krajiny

4.
HODNOTENIE
KVALITY
VZDELÁVANIA
A ZÍSKAVANIA
ODBORNÝCH
SPÔSOBILOSTÍ

5. PRÍKLADY
DOBREJ
PRAXE

6. PRÍKLADY
DOBREJ PRAXE
–
ODPORÚČANIA
A PODNETY NA
LEGISLATÍVNE
ZMENY

september jún 2022
2021

november
2022

december
2022

október
2019

marec
2021

september december
2022
2022

január 2021

marec 2020

september jún 2022
2021

november
2022

december
2022

október 2020

január 2020

jún 2021

november
2022

december
2022

1. POTREBY
ZAMESTNÁVATEĽOV

2.VZDELÁVANIE

6. Nový
Zéland

január 2021

marec 2020

7.
Spolková
republika
Nemecko

jún 2020

8. USA

9. Veľká
Británia

3. VEDA,
VÝSKUM,
INOVÁCIE

december
2021

marec
2022

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 25 PREDPOKLADANÝ HARMONOGRAM VYPRACOVÁVANIA ANALÝZ ZAHRANIČNÝCH
MODELOV VZDELÁVANIA SO ZÁMEROM OPTIMALIZÁCIE NÁRODNÉHO SYSTÉMU
VZDELÁVANIA
Analýzy vybraných, inšpiratívnych krajín v roku 2019 – 2021
Tematická oblasť
4.
HODNOTENIE
KVALITY
VZDELÁVANIA
A ZÍSKAVANIA
ODBORNÝCH
SPÔSOBILOSTÍ

5. PRÍKLADY
DOBREJ
PRAXE

6. PRÍKLADY
DOBREJ PRAXE
–
ODPORÚČANIA
A PODNETY NA
LEGISLATÍVNE
ZMENY

september jún 2022
2021

november
2022

december
2022

január 2020

jún 2021

november
2022

december
2022

január 2021

marec 2020

september jún 2022
2021

november
2022

december
2022

jún 2020

október
2019

marec
2021

september december
2022
2022

Názov
krajiny

1. POTREBY
ZAMESTNÁVATEĽOV

2.VZDELÁVANIE

1. Čína

január 2021

marec 2020

2. Estónsko

október 2020

3. Fínsko

4.
Maďarsko

3. VEDA,
VÝSKUM,
INOVÁCIE
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marec 2022

december
2021

Analýzy vybraných, inšpiratívnych krajín v roku 2019 – 2021
Tematická oblasť
4.
HODNOTENIE
KVALITY
VZDELÁVANIA
A ZÍSKAVANIA
ODBORNÝCH
SPÔSOBILOSTÍ

5. PRÍKLADY
DOBREJ
PRAXE

6. PRÍKLADY
DOBREJ PRAXE
–
ODPORÚČANIA
A PODNETY NA
LEGISLATÍVNE
ZMENY

september
2022
november
2022

december
2022
december
2022

september jún 2022
2021

november
2022

december
2022

január 2020

jún 2021

marec 2022

november
2022

december
2022

jún 2020

október
2019

marec
2021

december
2021

september december
2022
2022

január 2021

marec 2020

september jún 2022
2021

november
2022

december
2022

január 2020

jún 2021

november
2022

december
2022

2.VZDELÁVANIE

3. VEDA,
VÝSKUM,
INOVÁCIE

október
2019
január 2020

marec
2021
jún 2021

7.
január 2021
Singapurská
republika

marec 2020

8. Slovinsko

október 2020

9. Švédsko

10.
Taliansko

Názov
krajiny

1. POTREBY
ZAMESTNÁVATEĽOV

5. Poľsko

jún 2020

6. Rakúsko

október 2020

11. Ukrajina október 2020

december
2021
marec 2022

marec 2022

Zdroj: TREXIMA Bratislava

6.4

Budovanie supervíznych tímov

Spolupráca znásobuje spoločenskú produktivitu práce tým, že dosiahnuté výstupy majú vyššiu hodnotu
ako individuálny výstup. Aj z tohto dôvodu sa v rámci Národného projektu SRI plánuje vybudovanie
supervízneho medzinárodného pozorovateľského a konzultačného tímu expertov, zapojeného do
systémového riešenia a nastavovania NP SRI, ktorý sa bude aktívne podieľať na analýzach a identifikácii
inovačných procesov na pracovných miestach na základe aktualizácie zručností, potrieb
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zamestnávateľov, prognóz požadovaných zručností v budúcich povolaniach, inovačných trendov,
výsledkov výskumu, vývoja a technologického pokroku.
Spolupráca predpokladá nadväzovanie kontaktov, zoskupovanie, prizývanie ďalších expertov,
konštruktívne diskutovanie, využívanie zdrojov informácií, výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe,
spoločného rozhodovania ako i návštevy vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov vo vybraných
krajinách.
Výsledky spolupráce a prenos poznatkov zo zahraničia budú mať podporný charakter vo vzťahu k
vývoju a implementácii národných sústav povolaní, sektorových rád a sektorových partnerstiev a
napomôžu vytvoriť konkurencie schopný vzdelávací systém v Slovenskej republike, napomáhajúci
zákonodarcom určiť jeho vlastnosti a charakteristiky, taký, ktorý najlepšie pripraví absolventov pre
úspech na globálnom trhu práce.

Schéma č. 24

Postup budovania medzinárodného supervízneho tímu

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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6.5

Podpora zahraničnej mobility

Zahraničná mobilita so sebou prináša významné zmeny, nielen v oblasti poznania, rozširovania
vedomostí, ale otvára aj iné obzory, učí nás tolerancii, akceptácii, uznávania kultúr, tradícií,
rešpektovania individuality a jedinečnosti.
Aj vo svete vzdelávania má mobilita nezastupiteľnú úlohu. Dochádza k zmenám v postupoch vyššieho
vzdelávania prostredníctvom integrovaných učebných osnov, čím sa podporuje kvalita, excelentnosť
a inovácie. Uznávanie diplomov napomáha odstraňovať prekážky mobility študentov v rámci Európy.
Pripravovaná európska študentská karta uľahčí bezpečnú výmenu informácií o študentoch a zníži
administratívnu záťaž inštitúcií vyššieho vzdelávania, čo bude konkrétnym príkladom vznikajúceho
európskeho priestoru vzdelávania. Krajiny sú zodpovedné za to, aby sa vzdelávanie stalo hnacou silou
rozvoja, sú zodpovedné za spôsoby, akým sa realizuje výchova a vzdelávanie. Činnosti Európskej únie
sú určené na to, aby sa pri štúdiu, výučbe, výskume alebo tvorbe vzdelávacích politík vytvoril ďalší
medzinárodný rozmer.
Aj v rámci Národného projektu SRI bude podporovaná mobilita domácich expertov, podieľajúcich sa
na analýzach a systémových návrhoch zmien v oblasti vedy, výskumu, inovácií, výchovy a vzdelávania,
vytvárajúcich štruktúrovanú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi,
výskumnými pracoviskami a verejnými orgánmi vo vybraných krajinách.
Cieľom je vytvoriť nové príležitosti vo výchove a vzdelávaní, aby sme zabezpečili vytváranie podmienok
na učenie sa jeden od druhého, bez ohľadu na geografické hranice, aby sme spolupracovali na
spoločných projektoch s cieľom rozvíjať dobré učenie sa a vyučovanie, uskutočňovali vynikajúci
výskum, vývoj a podporovali inovácie.
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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.
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 1 A JEJ PRÍLOHÁM
Pripomienkujúci
subjekt

Dátum doručenia
pripomienky
18.6.2019

18.6.2019
PaedDr. Hana
Blažíčková

18.6.2019

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

V rámci rokovania Aliancie v informácii o projekte Prognózy Akceptované
vývoja na trhu práce podľa odvetví do roku 2024 sme
požiadali o rozlíšenie v zisťovaní údajov a vytvorení
osobitných prístupov k prognózovaniu sektoru kultúry
s. 97 obrázok – opraviť text na: Modernizácia Akceptované
predvýrobných etáp....
str.165 doplniť text: .......... 60 Činnosti pre rozhlasové a
televízne vysielanie, 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.

Termín zaslania Priebežnej správy č. 1 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 17.06.2019
Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 1 a jej prílohám: 19.06.2019
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Trieda 72.19 Ostatný výskum a experimentálny
vývoj v oblasti prírodných a technických vied patrí
do divízie 72 Vedecký výskum a vývoj klasifikácie
SK NACE Rev. 2 a je zaradená do sektora Veda,
výskum, vzdelávanie, výchova, šport. Špecifické
otázky sektora Kultúra a vydavateľstvo budú riešené
v súlade s požiadavkami MK SR.

