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Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia2
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ÚLOHA: ZAREGISTROVAŤ SA V INFORMAČNOM SYSTÉME SRI 
NA ZÁKLADE ZASLANÉHO REGISTRAČNÉHO EMAILU 

Členovia Sektorovej rady
29. jún 2019



www.trexima.sk

ÚLOHA: SUMARIZOVAŤ NÁRODNÉ/MEDZINÁRODNÉ STRATEGICKÉ 
DOKUMENTY SÚVISIACE S VÝVOJOM SEKTORA DO 2030

0 7 2

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 30. august 2019



www.trexima.sk

ÚLOHA: NÁVRH PREMÍS STRATEGICKÉHO SMEROVANIA SEKTORA
S IDENTIFIKÁCIOU DOPADU NA ĽZ PRE 1.CYKLUS STRATÉGIE

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 30. september 2019



www.trexima.sk

Medzinárodné analýzy3



Priemysel 4.0 pracovné miesta neruší, ale dotkne sa ich.

Andrej Lasz 



Čo prináša Priemysel 4.0?

• technologickú revolúciu

• revolúciu vo vzdelávaní

• sociálnu revolúciu

• ...



Aké budú dopady na zamestnanosť?



Správa OECD z roku 2018

34 % - vysoké riziko automatizácie
31 % - riziko významnej zmeny



Mnohé iné štúdie však hovoria o tom, že viac pracovných miest vznikne ako zanikne.

• napríklad štúdia Boston Consulting Group spracovaná v roku 2015 pre nemeckú vládu hovorí, že

v nemeckom priemysle sa predpokladá do roku 2025 zánik asi 600-tisíc pracovných miest, ale

vytvorenie viac ako 900-tisíc nových.

• novovzniknutá pozícia je zároveň vo väčšine prípadov zaujímavejšia, tvorivejšia, menej fyzicky

náročná, menej opakovaná a väčšinou aj oveľa lepšie platená

• pocit hrozby môžu mať skôr zamestnávatelia, pretože digitálna transformácia im na jednej strane

pomôže vyriešiť viaceré problémy zo súčasného akútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily,

ale prinesie im potrebu vytvárania úplne nových pracovných pozícií



„Strach, že roboty odstránia pracovné miesta zatiaľ nie je
podložený dôkazmi.“

Pinelopi Koujianou Goldberg, hlavná ekonómka Svetovej banky



Prieskum pre vládu SRN | september 2015

dopady Priemyslu 4.0 na trh práce do roku 2025



ŠTÚDIA BCG PRE NEMECKÚ VLÁDU



Závery: 

• cca 600 - tisíc pracovných miest zanikne  

• cca 900 - tisíc pracovných miest bude vytvorených 



Prieskum McKinsey | 2017, svet

Stratené pracovné miesta a získané pracovné miesta
do roku 2030



Očakávané pohyby v zamestnanosti



Závery: 

• zamestnanosť do roku 2030 je udržateľná 

• roboty by mali nahradiť 400 – 800 miliónov pracovných miest
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Aké budú dopady na vzdelanie 
a zručnosti?



Nielen, že sa povaha práce sa mení, mení sa rýchlo.

Nevieme, čo budú robiť deti, ktoré sú na základnej škole,

pretože mnohé z týchto pracovných miest ešte neexistujú.

WORLD DEVELOPMENT REPORT 2019









Závery: 

• automatizácia a AI prinesú zrýchlenie požiadaviek na zmenu zručností

• je potrebné zamerať sa na technologické a sociálne zručnosti

• do roku 2030 je potrebné prebudovať vzdelávanie na také, ktoré sa

zameriava na zručnosti, nie na obsah



Potrebujeme 
rekvalifikačnú revolúciu

Borge Brende, President, World Economic Forum | apríl 2019



Do roku 2022 

• v 20 hlavných ekonomikách sveta bude zrušených 75 miliónov pracovných miest

• nové spôsoby práce by zároveň mohli vytvoriť 133 miliónov nových miest

• do roku 2022 si bude musieť aspoň 54 % zo všetkých zamestnancov vyžiadať

rekvalifikáciu a zvýšenie kvalifikácie

• z ohrozených povolaní absolvovalo rekvalifikáciu v minulom roku len 30 % pracovníkov

• najviac ohrození sú často tí, ktorí sú najmenej náchylní na rekvalifikáciu



Súhrn k vzdelávaniu

• treba zásadne zmeniť vzdelávanie, zamerať na zručnosti, znižovať počet špecializácií

• treba sa sústrediť sa na mäkké zručnosti – sociálne a najmä technologické

• firmy budú musieť vytvárať rekvalifikačné programy

• firmy a školy budú musieť oveľa intenzívnejšie spolupracovať

• do rekvalifikačných programov sa budú musieť zapojiť vlády

• bude musieť začať fungovať systém celoživotného vzdelávania

• veľkou otázkou je, ako sa dokáže školstvo prispôsobiť týmto požiadavkám?



Neziskový - rast, zanedbateľný podiel

SAV - cca 50 % pokles

Vysoké školy - > 100 % rast

Priemysel - cca 7-násobný pokles

Zdroj: 25 rokov podpory vedy, výskumu a inovácií na Slovensku, SIEA, 1991 – 2016

Štruktúra zamestnancov v sektore výskumu a vývoja | porovnanie v Európe
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OECD – PISA Hodnotenie škôl matematická gramotnosť
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OECD – PISA Hodnotenie škôl prírodovedná gramotnosť 

Zdroj: OECD, PISA results
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Rok 2000
Technické vedy > 50 %
Rok 2014
Technické vedy < 23 %
Spol. vedy, náuky  > 56 %

Zdroj: 25 rokov podpory vedy, výskumu a inovácií na Slovensku, SIEA, 1991 – 2016

Štruktúra študentov VŠ podľa odborov | počet študentov



Úspešnosť tejto krajiny je závislá od toho, ako 

zvládneme najbližších 5 rokov!
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Informačný systém SRI – Tvorba stratégie4
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www.sustavapovolani.sk
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Privátna zóna

https://test.sri.sk/login
https://test.sri.sk/login
https://www.sustavapovolani.sk/vz_domov
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Aktuálny stav v príprave Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 5



ČO NÁS ČAKÁ A AKÉ BUDÚ DOPADY NA ĽUDSKÉ ZDROJE?

www.trexima.sk



Zdroj: Spracované podľa McKinsey (2019)

MEGATRENDY ROZVOJA AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

www.trexima.sk

Zdvojnásobil sa počet zákazníkov,
ochotných zmeniť značku automobilu 
kvôli lepšej konektivite8/10 najväčších prvovýrobcov vozidiel 

očakáva, že budú vyvíjať autonómne 
vozidlá

Významnú časť produktového portfólia 
najväčších automobilových spoločností tvoria 
elektromobily a hybridné vozidlá

Najrozšírenejšími formami zdieľanej mobility 
sú predovšetkým zdieľané bicykle a autá 
-carpooling, či peer-to peer car sharing
Známejšia u mladšej generácie do 35 r.
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NOVÝ KONCEPT VÝROBY – KOMPETENČNÉ OSTROVY
INNOVÁCIE A BUDÚCNOSŤ

Ako bude fungovať výroba?

✓ Princíp živých organizmov

Čo ostane rovnaké?

✓ Lisovanie

✓ Zváranie

✓ Lakovanie

✓ Montáž

✓ Testovanie

Čo sa bude meniť?

✓ Spôsob organizácie práce

✓ Tvrdé linky nahradí množina autonómnych pracovísk – tzv. kompetenčné ostrovy

✓ Pribudnú kooperatívni roboti, schopní pracovať s ľuďmi

Dlhodobý cieľ ? Úplná automatizácia výroby ?



AUTO BUDÚCNOSTI

www.trexima.sk
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Automatizácia, robotizácia, digitalizácia a optimalizácia Postupná automatizácia, robotizácia, elektronizácia a 
modernizácia s výhľadom do roku 2050 s dopadom na 
štruktúru ľudských zdrojov do roku 2030

Dopad na ĽZ: Potreba zvýšenia počtu absolventov škôl v oblasti 
automatizácie a digitalizácie

Dopad na ĽZ: Vznik nových typov odborných profesií 
vyžadujúcich si nové digitálne zručnosti

Dopad na ĽZ: Prehodnotenie odbornej prípravy zamestnancov –
špecializácia zamestnancov na nové požiadavky a zručnosti

Dopad na ĽZ: Prehodnotenie učebných osnov – zvýšenie počtu 
absolventov škôl v oblasti informačných systémov

Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov pre plnenie   
záväzkov SR v rámci zavádzania alternatívnych pohonov

www.trexima.sk

Popularizácia elektrotechnických povolaní pre 
mladú generáciu s cieľom získania kvalifikovanej 
pracovnej sily pre sektor 

Trend: tlak na zvýšenie efektivity, produktivity práce a veľká konkurencia 
na trh

Trend: hľadanie alternatívnych „ekologických“ pohonov – elektromobilita

Trend: slabé školstvo, nízky záujem o technické smery na školách, slabý 
záujem o technické povolania

Trend: napredovanie v technológiách, elektrotechnika vstupuje do 
všetkých oblastí života 

Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých
oblastiach života a priemyslu

PREMISY



Rešpektovanie environmentálnych výziev 21. storočia s 
osobitným zameraním na vývojové tendencie, procesy   
a materiály v sektore   

www.trexima.sk

Automatizácia, robotizácia a digitalizácia výrobných 
procesov, zariadení, služieb a pripravenosť pracovnej 
sily na dynamiku týchto zmien

Dopad na ĽZ: Nové postupy a technológie, recyklácia, nové materiály, 
potreba zvýšenia rekvalifikácií 

Dopad na ĽZ: Konštrukcia podľa technickej dokumentácie, zvyšovanie 
digitálnej zručnosti, nastavovači, oživovanie strojov, rekvalifikácie na nové 
procesie, technická zručnosť na základných školách, kumulácia funkcií,  
mäkké zručnosti (spolupráca, komunikácia), ...

Dopad na ĽZ:

Medzisektorové prieniky ako nevyhnutná podmienka 
rozširovania produktového portfólia a služieb na globálnej 
úrovni so zreteľom na potreby moderného zákazníka 
(konektivita, zdieľaná mobilita, infraštruktúra, vývoj,...)

Dopad na ĽZ: 30 % obsahu vzdelávania na stredných odborných školách pri 
určitých učebných odboroch musí byť zameraných na elektromobilitu

Moderný servis flexibilne reagujúci na inovácie v 
sektore

Dopad na ĽZ:

NÁVRH PREMÍS
INNOVÁCIE A BUDÚCNOSŤ

Edukácia a zvyšovanie povedomia pri dosahovaní 
bezpečnosti vo všetkých procesoch automobilovej 
výroby a strojárstva

Popularizácia a zvyšovanie atraktivity technických 
povolaní v sektore

Dopad na ĽZ: slabé školstvo, nízky záujem o technické smery na školách, 
slabý záujem o technické povolania:



II. CYKLUS – STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA
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ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA VEKU A POHLAVIA

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Obdobie: rok 2018
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PRIEMERNÁ HRUBÁ MESAČNÁ MZDA SEKTOROV 
NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Zdroj: ŠÚ SR a výpočty TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Obdobie: rok 2018
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ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA HLAVNEJ SKUPINY 
ODBOROV VZDELANIA

1 Prírodné vedy

2 Technické vedy a náuky I

3 Technické vedy a náuky II

4 Poľnohosp.-les. a veterinárne vedy a
náuky

5 Zdravotníctvo

6 Spoločenské vedy, náuky a služby I

7 Spoločenské vedy, náuky a služby II

8 Vedy a náuky o kultúre a umení

9 Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky

51% 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Obdobie: rok 2018; okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným 
pred rokom 1991

21 % 

16 % 

5 % 

5 % 
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NÁSTUP/VÝSTUP OSÔB DO/Z ZAMESTNANIA V RÁMCI SEKTORA

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Obdobie: rok 2018
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Kritéria hodnotenia kvality/ratingu poskytovateľov vzdelávania6



Pohľad na rôzne kritériá pri definovaní 
kvalitných stredných odborných škôl

Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava | www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414



21. august 2019 | Sessler | Trnava

Uhol pohľadu na KVALITU SOŠ a výber spolupracujúcich škôl

Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava | www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414

Na problematiku môžeme nazerať z dvoch smerov:

1) Pozeranie na kvalitu škôl z pohľadu „SOFT SKILLS“ a skúseností zamestnávateľov 
= výrazne subjektívny ukazovateľ

2)    Pozeranie na kvalitu škôl na základe „DOSTUPNÝCH DÁT“ a štatistík 
= objektívny ukazovateľ avšak obmedzené zdroje dát



Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava | www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414

Profilácia stredných škôl na oblasť strojárstva na SR
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Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného
odboru, v ktorých stredná odborná škola s prívlastkom alebo stredná priemyselná škola s prívlastkom
poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne. (61/2015 Z. z. § 3 ods. 2)



Kritérium 1: PROFILÁCIA ŠKOLY

Asociácia priemyselných zväzov
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava | www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414

PROFILÁCIA ŠKOLY, napr. na oblasť strojárstva

VÝHODY

▪ momentálne jeden z TOP 3 najžiadanejších skupín
odborov pre štúdium odborného školstva - viac žiakov,
viac financií a možný rozvoj do budúcna

▪ možnosť budovať materiálové, technické a priestorové
vybavenie školy v danom sektore, zabezpečiť vyšší
kvalitatívny a odborný štandard

▪ možnosť zapojenia sa do duálneho vzdelávania a získanie
konkurenčnej výhody medzi ostatnými strednými školami
na základe spolupráce so zamestnávateľmi

▪ vysoká uplatniteľnosť absolventov na trhu práce so
slušným finančným ohodnotením

LIMITY

▪ ťažko realizovateľné pri súčasnej roztrieštenosti 
stredných odborných škôl

▪ nedostatok učiteľov odborných predmetov alebo 
majstrov odbornej výchovy

▪ takmer nulový prechod odborníkov zo strany 
zamestnávateľov do školstva
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UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

VÝHODY

▪ Priamy ukazovateľ kvality strednej odbornej školy

▪ V ideálnom prípade reflektuje potreby trhu práce

▪ Uplatniteľnosť ako žiadaný a nevyhnutný prvok
vzdelávania, ktorý by mal byť aj jedným z kritérií pri
nastavovaní podmienok financovania škôl

LIMITY

▪ Z hľadiska GDPR obmedzený prístup k dátam

▪ Neexistujúca spolupráca so Sociálnou poisťovňou

▪ Absencia systému, ktorý by monitoroval
absolventov jednotlivých škôl po skončení štúdia
(SŠ, VŠ) – v akom štádiu sa nachádza projekt
„Stopa absolventa“ ?
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UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

NÁVRH APZ

▪ v oblasti SDV navrhovala APZ zavedenie modelu SUCCESS FEE = ako príspevok štátu, ktorý je udelený za
nasledovných podmienok:

• žiak po ukončení štúdia v SDV ostane pracovať aspoň 3 roky v odbore, ktorý študoval
• nemusí ostávať u zamestnávateľa, u ktorého študoval v rámci SDV
• príspevok dostáva - žiak

- zamestnávateľ, u ktorého žiak študoval v rámci SDV
- škola
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MALÉ ŠPECIALIZOVANÉ ŠKOLY vrs. VEĽKÉ PRIEREZOVÉ ŠKOLY

? Je súčasný stav financovania stredných škôl prostredníctvom „normatívu na žiaka“ udržateľný ďalších desať či dvadsať rokov?

? Mohli by sme rozprávať o hospodárnom a efektívnom hospodárení pri oboch variantoch, ak by prevádzky škôl boli financované z položiek 

rozpočtov zriaďovateľov škôl a pedagogickí zamestnanci by boli zamestnancami štátu?

? Môžeme v dnešnej dobe hovoriť, že rozdrobenosť stredných škôl, ktoré učia všetko a všade je dôvodom neochoty študentov cestovať za 

štúdiom alebo ide skôr o výsledok slabej ponuky odborov štúdia zabalený v nereprezentatívnych, zastaraných a nemotivujúcich priestoroch, 
ktoré majú nielen vzdelávať,  ale aj odborne a osobnostne vychovávať žiakov?
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Kritérium 3: VEĽKOSŤ A KAPACITA ŠKOLY
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MALÉ ŠPECIALIZOVANÉ ŠKOLY                             vrs.                                  VEĽKÉ PRIEREZOVÉ ŠKOLY

VÝHODY

▪ familiárnejšie prostredie pre 
žiakov

▪ možnosť individuálneho 
spôsobu vedenia a 
motivovania žiakov, 
rozvíjania zručností a 
kompetencií žiakov

▪ špecializácia školy, možnosť 
rozvíjania jedného záberu 
školy a vybudovania si 
renomé kvalitnej školy

▪ dostupnosť priamym 
spojom verejnej dopravy 
v rámci okresu

LIMITY

▪ náročnejšie financovanie 
prevádzky školy a 
kvalifikovaných pedagog. 
zamestnancov

▪ nemožnosť pokryť masu 
detí, potenciál okresu, kraja

▪ nedosiahnutie 
konzistentnosti a 
jednotnosti vzdelávacieho 
systému – stála existencia 
nezdravej konkurencie 
medzi školami

VÝHODY

▪ možnosť koncentrácie 
kvalitných škôl viacerých 
smerov pod jednu strechu v 
regióne

▪ možnosť efektívnejšieho 
hospodárenia 
prostredníctvom zdieľania 
učiteľov všeobecno-
vzdelávacích predmetov 

▪ možnosť vybudovania 
kampusového mestečka -
moderný internát s 
možnosťou odborných, 
športových a iných 
voľnočasových aktivít

LIMITY

▪ súčasná legislatíva

▪ finančné prostriedky na 
spustenie a dobudovanie 
niekoľkých pilotných 
prierezových škôl

▪ nový prístup k 
vzdelávaciemu systému, 
ktorý treba dostať do 
povedomia rodičov a 
propagovať ho na všetkých 
úrovniach
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Kritérium 4: ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE SO ZAMESTNÁVATEĽMI
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ÚROVEŇ ODBORNOSTI POSKYTOVANÉHO VZDELÁVANIA v spolupráci so zamestnávateľmi

VÝHODY

▪ schopnosť implementovať novinky z praxe do
vzdelávacieho programu školy

▪ absolvovanie stáží, resp. vytvorenie vzdelávacích
programov pre učiteľov odborných predmetov u
spolupracujúcich zamestnávateľov

▪ informovanosť a prehľad o aktuálnych požiadavkách trhu
práce v danej oblasti

LIMITY

▪ nízka motivácia pedagógov, ktorí by sa zúčastňovali 
spomínaných stáží, resp. vzdelávacích programov 
(väčšina z nich je už v preddôchodkovom veku)

▪ častokrát je spolupráca so zamestnávateľmi spájaná len s 
povinnou odbornou praxou žiaka, alebo s nastavovaním 
podmienok duálneho vzdelávania, ale mimo toho 
korelácia stredných odborných škôl so zamestnávateľmi 
je slabá v súvislosti s rozvíjaním zručností a kompetencií 
pedagógov odborných predmetov
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Kritérium 5: CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
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Označenie „CENTRUM OVP“

▪ je značkou kvality a škola s označením COVP má ambíciu byť inovatívnou v poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy 

▪ z hľadiska konkurencieschopnosti je COVP svojou činnosťou o krok vpred pred ostatnými SOŠ a prispieva k celkovému 

zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy

Kritériá pre udelenie označenia Centrum OVP

Poskytované OVP (podiel žiakov v študijných/učebných odboroch v 
COVP a celkovo na škole)

Motivácia žiakov SOŠ (poskytovanie stáží, realizácia súťaží a výstav, 
mimoškolská činnosť)

Pôsobnosť OVP (regionálna a nadregionálna) Učebnice a učebné texty

Vybavenosť pre daný odbor zodpovedajúca zameraniu COVP Praktické vyučovanie žiakov (školský systém / SDV)

Partnerská a iná činnosť (spolupráca s inými subjektami) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Kvalita výučby (výsledky monitorovania štátnou školskou inšpekciou, 
kvalifikovanosť pedagógov, implementácia noviniek z praxe...)

Maturitné a záverečné skúšky (výsledky maturitných a záverečných 
skúšok, účasť zamestnávateľov)

Motivácia žiakov ZŠ a ich nábor (spolupráca so ZŠ) Marketing
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ABSURDNÉ PRÍPADY ZO SÚČASNOSTI
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STREDNÉ ŠKOLY VZHĽADOM NA VEĽKOSŤ MOMENTÁLNE NAJŽIADANEJŠIE ODBORY NA SR

Počet žiakov Počet škôl 

0 - 200 384

201 - 400 263

401 – 600 147

601 – 800 36

801 – 1000 10

1001 a viac 3

Spolu 843

Najžiadanejšie odbory 
(celkovo)

Najžiadanejšie 
odbory (pre žiakov 1. 
ročníka)

7902J00 gymnázium 7902J00 gymnázium

7902J74 gymnázium -
bilingválne štúdium

7902J74 gymnázium -
bilingválne štúdium

6317M00 obchodná 
akadémia

6317M00 obchodná 
akadémia

6323K00 hotelová 
akadémia

6323K00 hotelová 
akadémia

2675M00 elektrotechnika
6403L00 podnikanie v 
remeslách a službách

843 stredných škôl  využitie kapacít pod 40 % 
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AKO BY VYZERAL IDÁLNY STAV ?
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Ako efektívny stav sa ponúkajú dve varianty:

Vybudovanie veľkých prierezových škôl

▪ potrebná identifikácia najsilnejších sektorov v 
rámci VÚC a na základe toho geografické 
rozmiestnenie týchto škôl

▪ zabezpečenie vzdelávania v rámci 5 najsilnejších 
sektorov v regióne + gymnázium

▪ prierezová škola = kampus, umiestnená v krajskom 
(okresnom) meste

▪ počet žiakov na prierezových školách min. 1000 = 
hospodárne riadenie

Vybudovanie malých špecializovaných škôl

▪ úzko špecializovaná škola v meste s významným 
zamestnávateľom

▪ podniková škola s vysokou úrovňou odbornosti 
vzdelávania (personálne, materiálno-technické, 
priestorové zabezpečenie)

▪ špecializovaná = pokrýva 1 sektor (skupinu 
odborov)

▪ akceptovateľný nižší počet žiakov min. 200
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MOŽNOSTI RIEŠENIA
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Alebo témy na diskusiu

? Finstat ako zdroj informácií o koncentrácii najväčších firiem a zamestnávateľov v regióne

? Analýza súčasnej siete stredných škôl v regiónoch

? Existencia prepojenia medzi zamestnávateľmi a potrebami pracovného trhu v regióne so sieťou 

stredných škôl na SR
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ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ

Odborný dialóg a aktívna spolupráca s partnermi pre väčšiu stabilitu podnikateľského prostredia 
a posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu na Slovensku. 
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Garantované zamestnania a prepojenosť na revíziu SK ISCO-087
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NÁVRH NA PRESUN NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ 
(NŠZ) DO SR PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO

❑ 2111002 - Fyzik aerodynamik

❑ 2111008 – Fyzik mechanik

❑ - Metrológ (vedecký pracovník)

❑ 6222012 – Technik metrológ

❑ 2111004 – Fyzik hydrodynamik

❑ 2111001 – Fyzik kryogenik
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Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie8
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ÚLOHY NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE

51% 

5 % 
❑ 1. SFORMULOVAŤ POSLANIE SEKTORA – 26. NOVEMBER 2019

❑ 2. SUMARIZÁCIA INOVÁCII – 26. NOVEMBER 2019

❑ 3. DOKONČENIE PREMÍS A DOPADOV NA ĽZ – 8.11. – 25.11. 2019

❑ 4. PRIPOMIENKOVANIE VYTVORENÝCH PREMÍS : 25.11. – 29.11. 2019 

❑ 5. FINALIZÁCIA PREMÍS – 28.11. – 2.12. 2019

❑ 6. PRIPOMIENKOVANIE STRATEGICKEJ ANALÝZY – 2.12. – 7.12. 2019

❑ 7. PER ROLLAM SCHVAĽOVANIE PREMÍS A POSLANIA – 5. DECEMBER 2019

❑ 8. VÝKAZNÍCTVO ČINNOSTÍ – 5. DEŇ NASLEDUJÚCEHO MESIACA



ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

❑ 1. rokovanie: . 17 jún 2019

❑ 3. rokovanie: marec 2020 ?
(Pozn. Východné Slovensko 
29.02. - 08.03.2020 - Jarné prázdniny)

❑ 2. rokovanie: 7. - 8. november 2019

❑ 4 - 6. v roku 2020 (jún, september, december)

www.trexima.sk
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Diskusia9
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Závery z rokovania10

Návrhy záverov z rokovania - banko.docx


ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ.

www.trexima.sk


