8. ROKOVANIE
SEKTOROVEJ RADY
PRE LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

23. – 24. SEPTEMBER 2021

PROGRAM ROKOVANIA
1. OTVORENIE ROKOVANIA

2. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA
3. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
4. TVORBA A REVÍZIA NŠZ
5. RANKING POSKYTOVATEĽ VZDELÁVANIA
6. HARMONOGRAM ČINNOSTI

7. DISKUSIA, ZÁVERY Z ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

2.VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA
1. priebežne vypracovať NŠZ v zmysle harmonogramu
2. pripomienkovať SSRĽZ (prvá kapitola)
3. pripomienkovať návrh rankingu poskytovateľov vzdelávania (DSP, LH)
4. priebežne dopĺňať zoznam inovácií

5. schvaľovanie NŠZ
6. viesť výkazníctvo v IS

3. SEKTOROVÁ STRATÉGIA
ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Čo máme za sebou:

1. obe časti SSRĽZ vypracované pracovnou skupinou
2. SSRĽZ posúdená metodickým tímom & externým oponentom (doc. Rosa)
3. zapracované pripomienky oponenta do prvej časti SSRĽZ
Čo nás čaká:

1.
2.
3.
4.

zapracovanie pripomienok oponenta k druhej časti
posúdenie a zapracovanie pripomienok od členov Sektorovej rady
ďalší oponent?
zverejnenie

▪ „Vychádzajúc z hore uvedeného s potešením konštatujem, že celkové posúdenie predloženej verzie výrazne
nadpriemerne spĺňa požiadavky metodického manuálu na spracovanie 1. kapitoly (analytickej časti) sektorovej stratégie.
Je fundovaným a kvalitným východiskom pre následné spracovanie 2. kapitoly (aplikačnej časti) a tým úspešného
zavŕšenia tvorby tohto strategického dokumentu.“

▪ „Analytická časť sektorovej stratégie identifikovala 14 inovačných trendov, ktoré majú dosah na zmeny v požiadavkách
na výkon zamestnaní. Rovnako tak uviedla v segmente lesného hospodárstva 6 kritických a 12 kľúčových činiteľov, v
odvetví drevospracujúceho priemyslu 7 kritických a 10 kľúčových činiteľov. Z nich sa väčšina bezprostredne dotýka
rozvoja ľudských zdrojov či trvalo udržateľného rozvoja. Aplikačná kapitola bezprostredne nadväzuje na tieto
konštatovania. Pretavila ich do štyroch vývojových trendov v sektore, kde v siedmich oblastiach sektorových opatrení
celkovo prezentuje 45 opatrení a 64 aktivít na ich dosiahnutie. Pridanou hodnotou je, že každý z týchto vývojových
trendov je uvedený prehľadom očakávaných dopadov.“
▪ „Konštatujem, že predložený text 2. kapitoly SSRĽZ pre sektor lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu bol
spracovaný v súlade s požiadavkami Metodického manuálu na aktualizáciu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
do roku 2030. Svojou štruktúrou reflektuje aktuálny stav aj prognózy, pokrýva celé spektrum analyzovaných potrieb
vyvolaných predovšetkým inovačnými a technologickými zmenami, čo je predpoklad zabezpečenia kvalifikovanej a
konkurencieschopnej pracovnej sily v sektore.“

ZMENY V PRVEJ KAPITOLE SSRĽZ:
1.

doplnená reakcia vzdelávacieho systému na trendy – stredné školy

2.

premenovanie kapitoly so štatistickými dátami, číslovanie inovácií

3.

prepracovanie PESTLE analýzy DSP do tabuľkovej formy (+ rozdelenie na príležitosti a hrozby; zameranie
viac na ľudské zdroje)

4.

revízia SWOT analýzy LH – upresnenie pojmov

5.

revízia inovácií v LH

+ zaslaná odpoveď oponentovi s podrobnejším vysvetlením bodov, ktoré sa nezapracovali

(PLÁNOVANÉ) ZMENY V DRUHEJ KAPITOLE SSRĽZ:
1.

nejasná formulácia opatrení „lesná pedagogika“, „racionalizácia siete stredných odborných škôl“

2.

zmena oblasti (VŠ / procesné zmeny) – „zvýšenie využívania dát z diaľkového prieskumu Zeme pri
prognózovaní vývoja lesov na Slovensku“

3.

doplnenie zdrojového zabezpečenia (trend 1 – VŠ – opatrenie 2 – aktivita 3)

4.

synchronizácia termínov aktivít týkajúcich sa zásahov do vzdelávacích štandardov

5.

formálna úprava – úvodný text k aplikačnej časti, číslovanie strán, skratky, obsah

SSRĽZ

PRIPOMIENKY, DISKUSIA, SCHVAĽOVANIE

4. TVORBA A REVÍZIA NŠZ
68 garantovaných NŠZ; zverejnených 38 (55 %)
/plán do konca augusta 2021 = 43 zverejnených/

aktuálne:
▪ schvaľovanie alianciou (2) – p. Vozár, p. Ďurovič
▪ pripomienkovanie (1) – p. Laššák
▪ kontrola metodičky (1) – p. Viszlai
▪ rozpracované (4) – p. Záborský, p. Ďurovič, p. Skladaný, p. Hančinský
▪ ostatné NŠZ sú otvorené – môžete na nich pracovať kedykoľvek, ako máte čas – netreba čakať, kým
príde na váš termín podľa harmonogramu (prosím, dajte mi echo)

Vedúci prevádzkového strediska v lesníctve
Špecialista údržby vo výrobe nábytku

Ďurovič
4. TVORBA A REVÍZIAMiroslav
NŠZ
Pavel Laššák

Špecialista pre správu lesného majetku
Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor
Stolár, výrobca drevených konštrukcií
Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Špecialista údržby v spracovaní dreva
Riaditeľ závodu v lesníctve
Pomocný pracovník v lesníctve
Vedúci lesného obvodu
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve
Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
Technológ lesníckej výroby
Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve
Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe
Technik pre správu lesného majetku
Technik operačného nasadenia lesnej techniky
Lesný technik - taxátor
Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov
Operátor stroja na rezanie dreva
Sokoliar - biologická ochrana majetku
Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva
Montážny pracovník vo výrobe nábytku
Špecialista ochrany lesa
Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií
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Dávid Hančinský
Vladimír Záborský
Miroslav Skladaný
Marcela Kružliakova
Štefan Vozár
Dávid Hančinský
Miroslav Ďurovič
Pavel Laššák
Igor Viszlai
Miroslav Piliarkin
Milan Dolňan
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Igor Viszlai
Štefan Vozár
Dávid Hančinský
Pavel Laššák
Miroslav Piliarkin
Dávid Hančinský
Peter Zemaník
Miroslav Ďurovič
Igor Patráš

rozpracovaný
pripomienkovanie
metodická
kontrola
rozpracovaný
rozpracovaný
rozpracovaný

LESNÍCKA TERMINOLÓGIA
ujasnenie pojmov používaných v NŠZ:
odborné vedomosti

▪ funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov
▪ postupy zberu semien a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne
▪ kategorizácia lesov
▪ mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve – NEPLATNÁ
odborné zručnosti

▪ viac možností ☺

5. RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA
SRI - dotazník prístup k rankingu – uplatniteľnosť – výber škôl – dotazníkové zisťovanie váh - vyhodnotenie škôl
SEKTOROVÁ RADA – komplexný ranking (ďalšie ukazovatele okrem uplatniteľnosti) – výber škôl (ten istý) – zisťovanie
výsledkov na školách
= POROVNANIE výsledkov

▪ výber škôl: 52 SŠ + 4 VŠ
▪ váhovanie (dotazník v lete) :
SŠ ( 5 členov /11); VŠ (3 členovia /11)

KRITÉRIÁ VSTUPUJÚCE DO HODNOTENIA - SŠ
mzdy
mzda_do5r_2020 (iscp)
mzda_nad5r_2020 (iscp)
mzda_spolu_2020 (iscp)

nezamestnanosť

práca v odbore

pokračovanie na VŠ

výučba a výsledky

miera nezamestnanosti 3 mesiace
od ukončenia štúdia (stopa)
miera nezamestnanosti 6 mesiacov
od ukončenia štúdia (stopa)

podiel pracujúcich v odbore do 5r
od ukončenia štúdia (iscp)
podiel pracujúcich v odbore nad 5r
od ukončenia štúdia (iscp)

hodnotenie odborov, na ktoré
pokračujú v štúdiu (TREXIMA)
podiel zapísaných 2020 (stopa)

počet študentov v duálnom systéme
vzdelávania (šiov)
výsledky maturity z jazyk 2019
(núcem)

miera nezamestnanosti 12 mesiacov
od ukončenia štúdia (stopa)

podiel pracujúcich v odbore (iscp)
podiel zapísaných 2019 (stopa)

výsledky maturity z jazyk 2018
(núcem)

podiel zapísaných 2018 (stopa)

výsledky maturity z jazyk 2017
(núcem)

mzda absolventov roka 2019 v roku miera nezamestnanosti 24 mesiacov
2020 (stopa)
od ukončenia štúdia (stopa)
rast miezd 2016/2020 (iscp)
mzda_do5r_2020 (iscp) - prepočet
na úroveň kraja
mzda_nad5r_2020 (iscp) prepočet na úroveň kraja
mzda_spolu_2020 (iscp) - prepočet
na úroveň kraja
mzda absolventov roka 2019 v roku
2020 (stopa) - prepočet na úroveň
kraja
rast miezd 2016/2020 (iscp) prepočet na úroveň kraja

miera nezamestnanosti 3 mesiace
od ukončenia štúdia (stopa) prepočet na úroveň kraja
miera nezamestnanosti 6 mesiacov
od ukončenia štúdia (stopa) prepočet na úroveň kraja
miera nezamestnanosti 12 mesiacov
od ukončenia štúdia (stopa) prepočet na úroveň kraja
miera nezamestnanosti 24 mesiacov
od ukončenia štúdia (stopa) prepočet na úroveň kraja

podiel pracujúcich v odbore u
absolventov 2019 (stopa)
podiel nadkvalifikovaných nad 5r od
ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných do 5r od
ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných spolu
(iscp)
podiel nadkvalifikovaných u
absolventov 2019 (stopa)

výsledky maturity sjl 2019 (núcem)

výsledky maturity sjl 2018 (núcem)

výsledky maturity sjl 2017 (núcem)
výsledky maturity mat 2019
(núcem)

podiel žiakov na učiteľa (MŠVVaŠ)
počet študentov pripravujúcich pre
sektor (TREXIMA)

KRITÉRIÁ VSTUPUJÚCE DO HODNOTENIA - VŠ
mzdy
mzda_do5r_2020 (iscp)
mzda_nad5r_2020 (iscp)

mzda_spolu_2020 (iscp)
mzda absolventov roka 2019 v
roku 2020 (stopa)
rast miezd 2016/2020 (iscp)

zamestnanie

práca v odbore

Záujem o štúdium a výučba

miera nezamestnanosti 3 mesiace
od ukončenia štúdia (stopa)
miera nezamestnanosti 6
mesiacov od ukončenia štúdia
(stopa)
miera nezamestnanosti 12
mesiacov od ukončenia štúdia
(stopa)
miera nezamestnanosti 24
mesiacov od ukončenia štúdia
(stopa)

podiel pracujúcich v odbore do 5r počet pedagógov na študenta
od ukončenia štúdia (iscp)
(MŠVVaŠ)

podiel pracujúcich v odbore nad
5r od ukončenia štúdia (iscp)

podiel prihlášok a zapísaných
(CVTI)

podiel pracujúcich v odbore (iscp)

počet študentov pripravujúcich sa
pre sektor (TREXIMA)

podiel pracujúcich v odbore u
absolventov 2019 (stopa)
podiel nadkvalifikovaných nad 5r
od ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných do 5r
od ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných spolu
(iscp)
podiel nadkvalifikovaných u
absolventov 2019 (stopa)

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

TOP 3 STREDNÉ ŠKOLY (CELKOVÉ HODNOTENIE)

TOP 3 STREDNÉ ŠKOLY (MZDY)

TOP 3 STREDNÉ ŠKOLY (ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY A PARAMETRE ŠKOLY)

TOP 3 STREDNÉ ŠKOLY (POKRAČOVANIE NA VYSOKÚ ŠKOLU)

TOP 3 STREDNÉ ŠKOLY (PRÁCE V ODBORE)

TOP 3 STREDNÉ ŠKOLY (NEZAMESTNANOSTI)

VYSOKÉ ŠKOLY

PREČO TO TAK JE A AKO SA VYHODNOCOVALI VÝSLEDKY?
• určovanie váh (dotazník) – SŠ – zapojených 106 expertov, VŠ 93 expertov
• váhy ukazovateľov nie sú stanovené na základe hlasovania členov sektorovej rady ale na základe všetkých
hlasujúcich expertov projektu SRI
• odchýlky sektora od „celoSRI“ váh:
• SŠ – mzdy (97,0 %), nezamestnanosť (113,1 %), práca v odbore (80,1 %), pokračovanie v štúdiu (81,0 %), výučba
a výsledky (107,6 %))
• VŠ - Mzdy (85,9 %), nezamestnanosť (130,8 %), práca v odbore (103,2 %), záujem o štúdium a výučbu (80,9 %))

* ranking nie je vyčerpávajúci– nie je hodnotená škola komplexne.

ĎALŠÍ PLÁN?
• doplniť / vynechať školy – aktualizujú sa výpočty +
zverejnia sa (top) - ?
• porovnať výsledky so „sektorovým“ rankingom
• zamerať sa na školy s dobrými výsledkami a
podporovať ich aktívnou spoluprácou
• identifikovať slabé miesta na významných školách v
sektore a pomôcť im sa zlepšiť

6. DISKUSIA, HARMONOGRAM, ZÁVERY

27. jún 2019
11. november 2019
19. február 2020
21. máj 2020
4. december 2020
29. apríl 2021
23. september 2021

?

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
23. – 24. SEPTEMBER 2021

RUŽOMBEROK

