
9. rokovanie
Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu



PROGRAM  
ROKOVANIA

1. Otvorenie rokovania

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho 
obdobia

3. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

a sektorové partnerstvá 
4. Vplyv inovácií a požiadavky na zručnosti

5. Národné štandardy zamestnaní (NŠZ)

6. Závery z rokovania



Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho 
obdobia

1. Vypracovávanie/pripomienkovanie NŠZ.

2. Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a s tým spojené 
úlohy. 

3. Pravidelné vedenie výkazníctva v IS 



Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady

Ing. Klára Frištáková - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante
Ing. Jaroslava Gazdíková - Ministerstvo hospodárstva SR



SEKTOROVÁ STRATÉGIA 
ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV A 

SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ 



SEKTOROVÁ
STRATÉGIA ROZVOJA
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

SSRĽZ v číslach:

Vývojové trendy: 5
Opatrenia: 26

• Predškolské vzdelávanie 
• Vzdelávanie v základných školách 
• Výchovné a kariérové poradenstvo 
• Stredoškolské vzdelávanie
• Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. 

stupňa 
• Vzdelávanie dospelých 
• Rekvalifikácie 
• Procesné a systémové zmeny

Aktivity: 55



IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ SSRĽZ

realizácia 
navrhovaných 
sektorových 

opatrení a aktivít

rokovanie RV 
SRI a ASR 

rokovania s 
príslušnými 
ministerstvami 
SR

predloženie SSRĽZ 
Hospodárskej a 
sociálnej rade SR 



SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV A SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

TYP 1:
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami zadefinovanej 
aktivity vyplýva zo zákona resp. priamo z kompetencií.
• Aktualizácia štátneho vzdelávacieho programu, vytvorenie experimentálneho študijného 

odboru, a vytvorenie pracovnej skupiny na jeho tvorbu je interná záležitosť Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania 

• V prípade zmien a dodatkov k štátnym vzdelávacím programom (kompetencia Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania, finálne tieto ŠVP a dodatky k nim schvaľuje MŠVVaŠ SR) je 
ŠIOV povinný zriadiť pracovnú skupinu (jej členovia sú riadne zazmluvnení v súlade s 
ustanoveniami Zákonníka práce), kde z kompetenčných dôvodov musí angažovať zástupcov 
SaPO (vyjadriť sa k obsahu vzdelávania - a teda aj k rozšíreniu rozsahu o oblasti súvisiace s 
inováciami, resp. iné potreby trhu práce) a zástupcov reprezentatívnych odborných škôl (aj vo 
vzťahu k obsahu, ale aj vo vzťahu k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu: didaktika, 
metodika, časová dotácia jednotlivých predmetov, zdravotná spôsobilosť, psychohygiena, 
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, a iné relevantné skutočnosti). Uvedené vo 
všeobecnosti upravuje aj § 29 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.



SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV A SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

TYP 1: PRÍKLAD
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami 
zadefinovanej aktivity vyplýva zo zákona resp. priamo z kompetencií



SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV A SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

TYP 2:
PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ 

SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ
Partnerstvá majú rozvíjať spoluprácu v určitej oblasti, ktorá je kľúčová z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov, 
inovácií, či z pohľadu pripravenosti a konkurencieschopnosti Slovenska. Môže ísť o spoluprácu na rôznych 
dlhodobých projektoch, na príprave ľudských zdrojov pre trh práce, či už z pohľadu získavania praktických 
skúseností alebo z pohľadu inovácií. Z tohto hľadiska sú dôležité predovšetkým partnerstvá vzdelávacích 
inštitúcií a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, ako aj vzdelávacích a výskumných 
inštitúcií a pod. 

Príklad dobrej praxe: 
• dohoda o partnerstve medzi Žilinskou Univerzitou v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky a spoločnosťou 

IPESOFT – participácia zástupcov zamestnávateľa na tvorbe študijného programu, zvýšenie časovej dotácie 
na stáže študentov u zamestnávateľa, prítomnosť zástupcov zamestnávateľa na teoretickom vyučovaní na 
univerzite,...



SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV A SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

TYP 2: PRÍKLAD
PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ 
PARTNERSTVÁ



VYPLÝVAJÚCE 
ÚLOHY

1. Identifikovať sektorové 
partnerstvá, v ktorých ste 
zapojení, prípadne o ktorých 
máte vedomosť (tajomníčka 
poskytne zoznam z PS 12)

2. Oboznámiť sa so 
sumarizáciou aktivít zo 
SSRĽZ a pri vybraných 
aktivitách navrhnúť 
sektorové partnerstvo pre 
jej realizáciu

Termín: 23.2.2022



zručnosti pre budúcnosť 
konkurencieschopného trhu 

práce na Slovensku

ZRUČNOSTI 
BUDÚCNOSTI



PRIESKUM – ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI

• dotazník vychádza z dvoch medzinárodných štúdií (McKinsey & Future work skills)

• hodnotenie zručností a ich relevancie v súčasnosti a budúcnosti (do 2030) u dvoch skupín 
zamestnancov (prevaha duševnej a fyzickej práce) 

• 522 respondentov

• 5 kategórií (medziodborové, medziľudské, digitálne, kognitívne, self-leadership) – 19 
zručností

Dotazníkové zisťovanie relevancie budúcich zručností pre 
zamestnávateľov na zabezpečenie budúcich pracovných činností



NÁRAST DÔLEŽITOSTI ZRUČNOSTÍ V BUDÚCNOSTI





ZAMERANIE SA NA ROZVOJ TECHNOLOGICKÝCH, SOCIÁLNYCH, EMOCIONÁLNYCH A VYŠŠÍCH KOGNITÍVNYCH 
SCHOPNOSTÍ (EFEKTÍVNA TÍMOVÁ PRÁCA, SEBAUVEDOMENIE A SEBARIADENIE, ENVIRONMENTÁLNA 

GRAMOTNOSŤ, TECHNICKÁ GRAMOTNOSŤ, KOMUNIKÁCIA, DOSAHOVANIE CIEĽOV,...) 

VÝSTUP ANALÝZY

Formy

• kurikulárna reforma formálneho vzdelávania, aktualizácie 
študijných  a učebných odborov a študijných programov

• schéma finančnej podpory efektívneho podnikového vzdelávania 
na úrovni zamestnávateľov 

• prispôsobenie vzdelávania nezamestnaných osôb v prierezových 
kompetenciách, aby sa zvýšila ich flexibilita a zamestnateľnosť

• podpora motivácie jedincov sa vzdelávať 
• podpora získavania a rozširovania digitálnych zručností vo 

všetkých oblastiach



identifikácia vplyvov digitálnej 
transformácie na hospodárstvo 

SR a jednotlivé odvetvia

DIGITÁLNA 
TRANSFORMÁCIA



PRIESKUM – DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Priebeh dotazníkového zisťovania

• skúmal sa rozdiel v počte týchto zamestnancov medzi rokmi 
2016-2020

• vyhodnotený bol podiel týchto zamestnancov na celkovom 
počte zamestnancov v SR

• 4-miestne SK ISCO

Cieľom predkladaného dokumentu je identifikácia trendov digitálnej transformácie výroby, služieb 
a zamestnanosti v odvetviach ekonomických činností z aspektu efektívneho uplatňovania ľudského 

a technického kapitálu.
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Názov sektora 2016 2017 2018 2019 2020

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 0,11% 0,08% 0,08% 0,07% 0,08%

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 0,91% 0,80% 0,76% 0,95% 0,84%
Sektor potravinárstvo 0,51% 0,47% 0,47% 0,48% 0,55%

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 0,28% 0,21% 0,27% 0,39% 0,44%

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 0,84% 0,38% 0,39% 0,32% 0,42%

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 1,37% 1,31% 1,12% 1,25% 1,38%

Sektor chémia a farmácia 1,27% 1,15% 1,15% 1,06% 0,97%
Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1,79% 1,69% 1,73% 1,89% 1,82%
Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 
materiály 0,78% 0,69% 0,72% 0,84% 0,92%

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 1,36% 1,33% 1,23% 1,37% 1,48%

Sektor elektrotechnika 2,71% 2,45% 2,40% 2,73% 3,06%
Sektor energetika, plyn a elektrina 4,35% 4,47% 4,45% 5,17% 5,77%

Sektor voda, odpad a životné prostredie 0,69% 0,81% 0,74% 0,74% 0,84%

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 1,88% 1,22% 1,36% 0,98% 1,63%

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný 
ruch 1,23% 0,89% 1,01% 1,18% 1,00%

Sektor doprava, logistika, poštové služby 0,79% 0,77% 0,78% 0,91% 1,00%

Sektor informačné technológie a telekomunikácie 51,09% 45,41% 48,75% 47,89% 49,72%

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 5,21% 4,88% 5,65% 5,51% 5,75%

Sektor kultúra kreatívny priemysel 5,02% 4,78% 4,44% 6,38% 6,04%
Sektor vzdelávanie, výchova a šport 0,80% 0,72% 0,81% 0,87% 1,01%
Sektor verejné služby a správa 2,08% 1,83% 2,06% 1,91% 2,23%

Sektor administratíva, ekonomika, manažment 2,93% 3,44% 3,50% 3,99% 4,26%

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 0,45% 0,43% 0,42% 0,50% 0,50%
Sektor remeslá a osobné služby 0,57% 0,88% 0,73% 0,63% 0,84%

Podiel IT 
zamestnancov na 
celkovom počte 
zamestnancov v 

sektore

V sektore chémia a 
farmácia došlo 
medzi rokmi 2016-
2019 k rastu 
celkového počtu 
zamestnancov, ale 
súčasne je možné 
sledovať znižujúci 
sa počet 
zamestnancov s IT 
zameraním



Podiel IT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore chémia a farmácia medzi rokmi 2016-2020

Zoznam IT zamestnaní s najvyšším podielom v rámci sektora chémia a farmácia 



Porovnanie hrubej mesačnej mzdy na vybraných IT 
pozíciách v sektore a v národnom hospodárstve



VÝVOJ ZAMESTNANOSTI 
DO 2030+

Lucia Lednárová Dítětová



1. OHROZENIE PRE SLOVENSKO = AUTOMATIZÁCIA 45% 
PRACOVNÝCH POZÍCIÍ 



2. OHROZENIE PRE SLOVENSKO = AUTOMATIZÁCIA 
50 % MLADÍ MUŽI  



3. OHROZENIE PRE SLOVENSKO = KLESAJÚCA 
PÔRODNOSŤ



4. OHROZENIE PRE SLOVENSKO = - 250 000 OSÔB V
PRODUKTÍVNOM VEKU



5. OHROZENIE PRE SLOVENSKO = NEDOSTATOČNÉ ZRUČNOSTI



NÁVRH OPATRENÍ
 POLITIKA ZAMESTNANOSTI 

• podnikové vzdelávanie a vzťah k nemu 
• age-manažment 
• celonárodný rozvoj digitálnych 
zručností 
• rozumná migračná politika 
• podpora návratu Slovákov zo 
zahraničia 
• implementácia sektorových 
stratégií rozvoja ľudských zdrojov 
• inovácia služieb zamestnanosti 
• vyhodnocovanie úspešnosti 
rekvalifikácií 
• zmena prístupu k 
dlhodobo nezamestnaným

 VZDELÁVACIA POLITIKA 

• predikcia potrieb trhu práce 
• kurikulárna reforma 
• op malizácia siete škôl 
• obsah vzdelávania v súlade s 
potrebami trhu práce 
• tlak na kvalitu – vyhodnocovanie 
uplatnenia absolventov 
• eliminácia odlivu absolventov do 
zahraničia 
• status učiteľa a jeho kontinuálne 
vzdelávanie 
• rozvíjanie talentov 
• podnikateľské zručnos  mladých 
• celoživotné vzdelávanie



NÁVRH OPATRENÍ

 RODINNÁ POLITIKA 

• výraznejšia podpora pôrodnos  
• lepšie sociálne podmienky pre rodiny 
• zosúlaďovanie rodinného a pracovného života 
• dostupnosť predškolských zariadení

 PODPORA SOCIÁLNEHO DIALÓGU



Národné štandardy 
zamestnaní 



Sumárne informácie
Počet 
NŠZ

Počet 
autorov 

Počet 
schválených 

Počet 
rozpracovaných 

45 12 25 4



NŠZ – nový autor
Názov NŠZ Autor/ka NŠZ Členovia pracovnej skupiny Tvorba/Revízia NŠZ

Farmaceutický reprezentant Silvia Surová R

Monitor klinických štúdií Silvia Surová T

Špecialista registrácie liekov Silvia Surová T



NŠZ – chýbajúci autor
Názov NŠZ Autor/ka NŠZ Členovia pracovnej skupiny Tvorba/Revízia NŠZ

Chematronik T

Majster (supervízor) v chemickej výrobe R

Dispečer v chemickom priemysle R

Pomocný pracovník v chemickej výrobe R



INOVÁCIE 
VO VÄZBE 

NA NŠZ 

• V SSRĽZ sme identifikovali 
inovácie (str. 62)

• Identifikované:
• Kategória inovácie
• Podkategórie
• Sektorové aplikácie
• Vyžadovaná zmena 

v kompetenciách a 
dopad na zamestnanie

• Očakávaný vplyv na 
zamestnania v sektore

Úloha:

Identifikované inovácie preniesť 
do NŠZ.



INOVÁCIE VO 
VÄZBE NA NŠZ 

AKO NA TO? 
1. Trvalo udržateľný rozvoj

2. Automatizácia/robotika

3. Digitalizácia sektora

4. Technologický rozvoj

5. Veda, výskum a inovácie a

systém ich prenosu do praxe



LABORANT BIOCHEMIK
INOVÁCIE VO VÄZBE NA NŠZ 

OZ

OV
• systémy automatizácie procesov v chemickom laboratóriu
• prvky, zariadenia, systémy a princípy monitorovania 

automatizovaných zariadení v chemickom laboratóriu
• nástroje na automatizované laboratórne experimenty
• spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov

• obsluha automatizovaných laboratórnych zariadení
• interpretácia dát získaných z autonómnych laboratórnych zariadení

• údržba, starostlivosť a kontrola autonómnych laboratórnych zariadení

• aplikácia automatizačných procesov v chemickom laboratóriu

Automatizácia/robotika
1. Automatizácia
2. Automatizované výrobné linky
3. Autonómne laboratóriá
4. Machine learning



obsluha automatizovaných laboratórnych zariadení

Pracovná skupina? 



INOVÁCIE A ZRUČNOSTI
Ktoré zamestnania budú 

ovplyvnené najviac?

Chceme určiť mieru vplyvu inovácie na 
kategóriu odborných zručností, ktoré 

využívajú zamestnanci pri výkone 
svojho zamestnania.

Termín: 28.2.2022





ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA 
SEKTOROVEJ RADY



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom deviatom rokovaní pre činnosti SRI

I.
p r e r o k o v a l a

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu (ďalej len
„Sektorová rada“) z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 8. rokovania
Sektorovej rady.

2. Postup pri implementovaní opatrení a aktivít Sektorovej stratégie rozvoja ľudských

zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a sektorové partnerstvá.

3. Vyhodnotenie aktuálnych prieskumov a projektov – Zručnosti budúcnosti, Práca 4.0,

Digitálna transformácia.

4. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov (NŠZ) zamestnaní a revíziu
zoznamu garantovaných NŠZ.

5. Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu Národných štandardov zamestnaní (ďalej
len „NŠZ“). 

6. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady zo 14.februára 2022. 



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom deviatom rokovaní pre činnosti SRI

II.

s c h v a ľ u j e

1. Zmeny v harmonograme a garancii NŠZ garantovaných Sektorovou radou.

2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou
odprezentované a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

3. Vytvorenie pracovnej skupiny na implementáciu inovácií do NŠZ.

4. Závery z rokovania Sektorovej rady zo dňa 14. februára 2022 s príslušnými
úlohami pre členov Sektorovej rady.



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom deviatom rokovaní pre činnosti SRI

III.

u k l a d á

Priebežne spracovávať/revidovať priradené NŠZ podľa priloženého harmonogramu tvorby 
a revízie NŠZ. 

 

Zodpovední:ௗpriradení autori kௗjednotlivým NŠZௗ

Termín:ௗpriebežne podľa pokynov tajomníčky

Vytvoriť pracovnú skupinu pre implementáciu inovácií do NŠZ a zorganizovať stretnutie 
pracovnej skupiny. 

Zodpovední:ௗtajomníčka Sektorovej rady

Termín: 28. február 2022



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom deviatom rokovaní pre činnosti SRI

III.

u k l a d á

Určiť v IS SRI dopady inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných kompetencií..

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: 28. február 2022

Identifikovať príklady dobrej praxe pre napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou
sektorových partnerstiev.

Zodpovední:ௗčlenovia Sektorovej radyௗௗ

Termín: 23. február 2022



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom deviatom rokovaní pre činnosti SRI

III.

u k l a d á

Vypracovať prehľad sektorových opatrení a aktivít s termínom realizácie v rokoch 2022
a 2023. Na základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad
potenciálnych sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové opatrenia.

Zodpovední:ௗtajomníčka Sektorovej radyௗௗ

Termín: 28. február 2022

Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom deviatom rokovaní pre činnosti SRI

IV.

b e r i e  n a v e d o m i e

Miesto, čas a spôsob 10. rokovania upresní v dostatočnom predstihu po vzájomnej 
dohode tajomníčka, garant a predseda Sektorovej rady.



Ďakujem za 
pozornosť

Alena Ciburová


