
8. rokovanie
Sektorovej rady pre informačné technológie a 

telekomunikácie

18. október 2021



PROGRAM ROKOVANIA
Otvorenie 
rokovania
Otvorenie 
rokovania

Zmeny v 
inštitucionálnom a 

personálnom
zložení SR

Zmeny v 
inštitucionálnom a 

personálnom
zložení SR

Vyhodnotenie 
plnenia úloh z 

predchádzajúceho 
obdobia

Vyhodnotenie 
plnenia úloh z 

predchádzajúceho 
obdobia

Informácie z diania
v sektore

Informácie z diania
v sektore

Aktualizácia 
Sektorovej stratégie 

rozvoja ľudských 
zdrojov

Aktualizácia 
Sektorovej stratégie 

rozvoja ľudských 
zdrojov

Národné štandardy
zamestnaní

Národné štandardy
zamestnaní

Harmonogram 
činnosti

Harmonogram 
činnosti RôzneRôzne Záver rokovania 

Sektorovej rady
Záver rokovania 
Sektorovej rady



ZMENA INŠTITUCIONÁLNEHO A PERSONÁLNEHO ZLOŽENIA SR

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum 
kybernetickej bezpečnosti



VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

I. Priebežne vypracovať NŠZ v zmysle harmonogramu

II. Aktualizovať Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov

III. Priebežne dopĺňať zoznam strategických dokumentov a inovácií

ĎAKUJEM VÁM 



Aktuality zo 
sektora



• Úspech na Slovensku, úspech vo svete? Vladislav Mitický

https://www.youtube.com/watch?v=ajyfZIR9hYk

Expertná skupina pri Academic Union Oxford, vybrala súkromnú
strednú odbornú školu v Poprade ako nominanta na ocenenie 
„Excelentnosť v kvalite“ v kategórii vzdelávanie podľa kritérií:

 Vysoké štandardy vzdelávacieho procesu
 Zavedenie príslušných inovatívnych riešení
 Aplikovaná povaha vzdelávania
 Efektívne riadenie vzdelávania
 Vyborná povesť
 Inovatívne programy a vzdelávacie technológie
 Kvalifikácia učiteľov
 Úroveň absolventov
 Efektívna medzinárodná spolupráca
 Pozitívne ohlasy
 Podpora národných a globálnych sociálnych a vzdelávacích iniciatív



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Sumár za predchádzajúce obdobie:

1. Zisťovanie vhodnej formy hodnotenia a relevantných kritérií 
hodnotenia

2. Identifikácia najrelevantnejších škôl a odborov pre sektor informačných
technológií a telekomunikácií

3. Určenie váh vybraných kritérií prostredníctvom dotazníkového
prieskumu

4. Vyhodnotenie získaných údajov

Výstup:
1. Dotazník za stredné školy vyplnilo celkovo 107 expertov naprieč 

všetkými sektorovými radami
2. Dotazník za vysoké školy vyplnilo celkovo 94 expertov naprieč všetkými 

sektorovými radami



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Hlavné kategórie hodnotenia:
Stredné školy:

 Mzdy

 Nezamestnanosť

 Práca v odbore

 Pokračovanie na VŠ

 Výučba a výsledky

Vysoké školy:

 Mzdy

 Nezamestnanosť

 Práca v odbore

 Výučba a výsledky

• Ukazovatele „Mzdy“ a „Nezamestnanosť“ sú pri stredoškolských absolventoch prepočítané na úroveň kraja.



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Zdroje dát vstupujúcich do hodnotenia:
 Údaje z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky,

 Údaje z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania,

 Údaje, ktoré sú prepojené so systémom sledovania uplatnenia absolventov 

(www.uplatnenie.sk),

 Údaje zo zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVaR SR),

 Údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

 Údaje zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,

 Zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

 Vlastná metodika TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Výsledky hodnotenia:

1) Hodnotenie stredných škôl v rámci sektora 



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Výsledky hodnotenia:

1) Hodnotenie stredných škôl v rámci sektora 



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Výsledky hodnotenia:
1) Hodnotenie vysokých škôl v rámci sektora 



• Ranking poskytovateľov vzdelávania

Ďalší postup:

1) Revízia zoznamu škôl a odborov vstupujúcich do hodnotenia

2) Pripomienkovanie výstupov

3) Ďalší postup a zverejnenie – názory členov Sektorovej rady pre 

informačné technológie a telekomunikácie



Gabriel Galgóci

• BSC na Slovensku - príležitosti či riziká ? 

Tlačová správa – Bratislava 30. septembra 2021

Počet zamestnancov biznis centier narástol o 5,5 percenta, 
najmä v oblasti IT služieb…



František Jakab

• Internet vecí - učebnica nielen pre stredné školy.

Tlačová správa – Bratislava 12. októbra 2021

Ak chceme inovatívne vzdelávať, musíme mať inovatívne vzdelávacie 
materiály…Z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku
TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach sa skupina firiem, pôsobiacich v 
oblasti informačných a komunikačných technológií, rozhodla prispieť k riešeniu
tohto problému. 

Aktivitu podporili spoločnosti:
AT&T Global Network Services Slovakia, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, IBM International Services 
Centre, ALEF Distribution SK, GlobalLogic Slovakia, InterWay, a Cisco Systems Slovakia – ĎAKUJEME !



• 3 roky so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti...

Ivan Makatura



• Desatoro pre up-skilling 

Marcela Havrilová

UPSKILLING AKO INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI NAŠEJ 
KRAJINY



Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

AKTUÁLNY STAV: 

 Ukončené spracovanie SSRĽZ
 Analytická časť
 Aplikačná časť



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ukončené spracovanie SSRĽZ – Trend 1



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ukončené spracovanie SSRĽZ – Trend 1



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ukončené spracovanie SSRĽZ

Vývojový trend / Sektorové opatrenie
1 Predškolské 
vzdelávanie

2 Vzdelávanie v 
základných 

školách

3 Výchovné a 
kariérové 

poradenstvo

4 Stredoškolské 
vzdelávanie

5 Vysokoškolské 
vzdelávanie

6 Vzdelávanie 
dospelých

7 Rekvalifikácie
8 Procesné a 
systémové 

zmeny
CELKOM

Vývojový trend 1 1 11 1 28 26 12 1 33 113
01-Transformácia vzdelávacieho systému smerom k získaniu kompetencií potrebných 
pre digitálnu dobu

1 3 3 2 1 6 16

02-Aktualizácia, inovácia a modernizácia obsahu vzdelávania smerom k podpore 
rozvoja kompetencií pre strategické oblasti sektora

4 12 10 3 29

03-Skvalitnenie a zosúladenie infraštruktúry a technického vybavenia vzdelávacích 
inštitúcií s technologickými trendami

2 4 4 2 7 19

04-Iniciovanie zmien v systéme prípravy a vzdelávania učiteľov a lektorov ďalšieho 
vzdelávania podľa požiadaviek digitálnej doby

3 5 4 3 2 17

05-Budovanie kultúry spolupráce a networking pre podporu digitalizácie spoločnosti 2 2 1 4 9
06-Zvyšovanie motivácie verejnosti, firiem a inštitúcií osvojovať si a využívať nové 
technológie a zlepšenie ich povedomia o digitálnej ekonomike

1 1 1 2 3 4 11 23

Vývojový trend 2 7 3 13 19 7 3 25 77
07-Podpora rozširovania a zmien v štruktúre študijných odboroch a vzdelávacích 
programov v prospech STEM a vo väzbe na digitálnu transformáciu spoločnosti a 
ekonomiky

2 8 15 4 2 3 34

08-Zavádzanie inovatívnych metód, postupov a technológií do výchovno-vzdelávacieho 
procesu, vrátane podpory interdisciplinarity, bádateľských postupov a otvoreného 
vzdelávania

4 3 2 7 16

09-Podpora uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania v rámci systému 
overovania kvalifikácií

1 2 1 1 1 6

10-Podpora tvorby vzdelávacích a komunikačných platforiem pre implementáciu a 
propagáciu strategických technológií a trendov

2 9 11

11-Budovanie systémového prístupu k budovaniu kariéry 1 3 1 5 10

CELKOM 1 18 4 41 45 19 4 58 190



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

AKTUÁLNY STAV: 

 Ukončené spracovanie SSRĽZ
 Prebiehajú finálne úpravy textácií 2. – aplikačnej časti
 Pripomienkovanie členmi a externými posudzovateľmi



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Zaslanie 
pripomienok

FINAL 
DOKUMENT



Národné štandardy zamestnaní
a inovácie



TVORBA A REVÍZIA NŠZ V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ

november 21 Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách Andrej Šaling

november 21 Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení Juraj GALBA

december 21 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách Gabriel GALGOCI

január 22 Hlasový, dátový a sieťový špecialista Andrej Šaling

január 22 Technik infraštruktúry IKT Juraj GALBA



NŠZ



NŠZ https://www.sri.sk/portal/innovation/proposal/



NŠZ

ŠKOLENIE K 
NŠZ



ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

 5. rokovanie: 9.9.2020 

 6. rokovanie: 30.11.2020 

 7. rokovanie: 13.5.2021 

 9. rokovanie: január 2021 

 8. rokovanie: 18.10.2021 



Rôzne



• Rôzne
NÁVRH NA ZMENU NÁZVU SEKTOROVEJ RADY

Elektronické komunikácie versus telekomunikácie
Pojem elektronické komunikácie zahŕňa systémy, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými 
alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s 
prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí,  sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových 
distribučných systémov.
Pojmy telekomunikácie a rádiokomunikácie sú užšie pojmy ako elektronické komunikácie



• Rôzne
NÁVRH NA ZMENU NÁZVU SEKTOROVEJ RADY

Elektronické komunikácie versus telekomunikácie

Európska legislatíva používa pojem elektronické komunikácie od r. 2002, aj najnovšia smernica má názov -
European Electronic Communications Code (európsky kódex elektronických komunikácií), podľa nej sa v súčasnosti 
schvaľuje v NR SR nový zákon o elektronických komunikáciách

Slovenská legislatíva používa pojem elektronické komunikácie od r. 2003 (zákon č. 610/2003)

Slovenský regulačný orgán – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií - od 1.1.2004

Európsky regulátor v rámci EÚ – BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communications - orgán 
európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

Tento pojem používajú aj európske inštitúcie (to nie je v rámci EÚ ale Európy ako takej, 48 členských štátov) – ECC -
European Electronic Communications Committee – európsky výbor pre elektronické komunikácie



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ.

Martin Gymerský


