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III. a IV. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
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Rôzne

Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie



Prehľad reprezentatívnosti Sektorovej rady podľa 
vzorového inštitucionálneho zloženia

orgán štátnej správy / 
zamestnávateľ; 50,0

úrad práce, soc. vecí a 
rodiny; 2,9

zamestn. združenia; 2,9

vysoké školy; 11,8

orgán samosprávy / 
zamestnávateľ; 17,6

odborová organizácia; 
11,8

ŠIOV; 2,9



Prehľad reprezentatívnosti Sektorovej rady podľa vzorového 
inštitucionálneho zloženia

Sektorá rada má stále 35 členov – najväčšia zo sektorových rád

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia2



❖ DOPLNIŤ ZOZNAM INOVÁCIÍ A ZAZNAMENAŤ ICH DO FORMULÁRU V 
INFORMAČNOM SYSTÉME SRI

Výsledok:  nepribudli nové inovácie

❖ NA ZÁKLADE NÁVRHOV SWOT ANALÝZ UVEREJNENÝCH V INFORMAČNOM 
SYSTÉME A ZOZNAMU STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV IDENTIFIKOVAŤ 
KĽÚČOVÉ A KRITICKÉ ČINITELE OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR VEREJNEJ SPRÁVY. 
TIETO ČINITELE NAHRAŤ DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SRI ALEBO ZASLAŤ 
TAJOMNÍKOVI SEKTOROVEJ RADY. 

Výsledok:  Kritické a kľúčové činitele identifikované



❖ ODHLASOVAŤ PER ROLLAM (E-MAILOM):
- FINÁLNU PODOBU SWOT ANALÝZY SEKTORA V RÁMCI II. CYKLU 
SEKTOROVEJ STRATÉGIE
- KĽÚČOVÉ A KRITICKÉ ČINITELE V RÁMCI II.CYKLU SEKTOROVEJ STRATÉGIE

Výsledok: Odhlasované







III. a IV. cyklus tvorby sektorovej stratégie 
rozvoja ľudských zdrojov
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POSTUP PRI TVORBE SEKTOROVEJ STRATÉGIE

I. cyklus

II. cyklus

III. cyklus

IV. cyklus

V. cyklus

Určenie základných premís (vývojových tendencií v sektore) a ich dopadov na ľudské zdroje, 
určenie inovácií v sektore, definovanie poslania sektora

Spracovanie situačnej analýzy sektora  (v akom stave sa sektor nachádza a aké činitele ho môžu ovplyvňovať)

Sektorový strategický zámer (Ku každému dopadu stanovenie opatrenia/opatrení smerovaných na oblasť

vzdelávania – rozvoja ľudských zdrojov)

Akčný plán stratégie (Návrh konkrétnych aktivít na naplnenie stanovených opatrení v oblasti vzdelávania)

Monitorovanie plnenia, odporúčania prípadnej korekcie stratégie, prípadne 
tvorby kĺzavej stratégie



I. CYKLUS II. CYKLUS III. CYKLUS IV. CYKLUS V. CYKLUS

Sektorová 
stratégia 

rozvoja ĽZ

Poslanie sektora

Základné premisy

Dopady na sektor a ĽZ

Zoznam inovácií

Strategické dokumenty

Strategická analýza -
vonkajšia analýza

Kritické a kľúčové 
činitele

Oblasť strategického 
opatrenia

Strategické opatrenia v 
oblasti vzdelávania

Aktivity na splnenie 
opatrenia

Zodpovednosť

Termín plnenia

Forma monitoringu 
aktivity

Monitorovanie plnenia

Odporúčania prípadnej 
korekcie stratégie,

prípadne tvorby kĺzavej 
stratégie

CIEĽ NA DOSAH 



Návrhy opatrení v oblasti vzdelávania 
a následných aktivít na naplnenie 

týchto opatrení

III. a IV. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Kompletná metodika a aj návrhy sú v samostatnom súbore



Alebo si jednotlivé premisy ešte rozdelíme v rámci pracovných 
skupín na dopracovanie?

Dohodli sme sa na návrhoch opatrení v oblasti vzdelávania?



A: návrhy na 
doplnenie NŠZ

C: návrhy na vyradenie 
(al. presun) NŠZ

Revízia zoznamu NŠZ garantovaných Sektorovou radou

B: návrhy na úpravu 
názvu NŠZ

V prvej fáze revízie NŠZ nebudeme upravovať samotný obsah jednotlivých NŠZ (opis zručností, 
vedomostí, pôsobností v rámci daného NŠZ), ale zameriame sa len na:
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Predstavme si jednotlivé návrhy na úpravu zoznamu NŠZ
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Dopracovanie návrhov opatrení v oblasti vzdelávania a konkrétnych aktivít na 
naplnenie takto stanovených opatrení. 

ZODPOVEDNOSŤ:
Všetci členovia Sektorovej rady
Členovia Sektorovej rady zodpovední za dopracovanie návrhov ku konkrétnym premisám (alebo dopadom)

HARMONOGRAM ČINNOSTÍ SEKTOROVEJ RADY5
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ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

➢ 1. rokovanie: 12. september 2019 (Bratislava)

➢ 2. rokovanie: 5. december 2019 (Bratislava)

➢ 3. rokovanie 25. február 2020 (Bratislava)

➢ 4. rokovanie:  Dvojdňové rokovanie 
14. – 15. máj 2020
Hotel Kormorán Šamorín-Čilistov
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14. máj 2020 (štvrtok)

12:00 – spoločný obed. Program by sme zahájili o 12:00 spoločným obedom.

13:00 – štvorhodinové rokovanie v konferenčnej miestnosti

18:00 – spoločná večera

19:00 – spoločný večerný program

(vyhliadková plavba loďou do Čuňova?)

15. máj 2020 (piatok)

9:00 – raňajky

Ukončenie programu

Predbežný program 4. rokovania
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RÔZNE, DISKUSIA6
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ZÁVERY Z ROKOVANIA7

Oboznámenie sa s návrhom záverov

Schvaľovanie záverov 
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Ďakujem za pozornosť


