
10. rokovanie 

Sektorovej rady pre

administratívu, ekonomiku a manažment



PROGRAM ROKOVANIA

1. Informácia o zmenách v inštitucionálnom a personálnom zložení

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

3. Implementácia „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, diskusia o problematike

5.  Ranking poskytovateľov vzdelávania

6. Celoživotné vzdelávanie v NARKS

7. Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní, inovácie, rozsah využívania odborných zručností 

8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady

9. Diskusia, Závery z rokovania



INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE 
SEKTOROVEJ RADY

21 členov 18 inštitúcií

Dr. Peter Molnár – Republiková únia zamestnávateľov 

Mgr. Ivan Kadlečík – Obchodná akadémia Prievidza 



VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

Spracovanie NŠZ v zmysle harmonogramu

Vytvorenie pracovnej skupiny na úpravu vybraných sektorových opatrení (bez 
jednoznačne určených zodpovedných subjektov) a ich následná úprava

Evidencia mesačného elektronického výkazníctva vykonanej práce v 
Informačnom systéme SRI

ĎAKUJEM VÁM

V Informačnom systéme NSP/SRI vyplnenie „Vplyv inovácií na odborné 
zručnosti“ podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady

Identifikácia sektorových partnerstiev s cieľom podpory implementácie a 
napĺňania sektorových opatrení uvedených v Sektorovej stratégii rozvoja 
ľudských zdrojov

Pravidelne dopĺňanie zoznamu strategických dokumentov



IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 

HORIZONTE 2030“

Hospodárska a sociálna rada SR 

MPC, ŠPÚ, ŠIOV



o 4. 4. 2022

o záväzok ministra práce informovať členov vlády SR

o dostupnosť stratégií aj záznamu na HSR SR

Hospodárska a sociálna rada SR

MPC, ŠPÚ, ŠIOV

o MPC + ŠPÚ + NÚCEM + IUVENTA = 1. 7. 2022 nová inštitúcia Národný inštitút 
vzdelávania a mládeže

o Riaditeľ MPC – Ivan Pavlov – školenia pedagógov – inovácie – odbornosť

o Riaditeľka ŠPÚ – Miroslava Hapalová – iba kurikulárna reforma ZŠ

o Riaditeľ ŠIOV – Branislav Hadár – otváranie ŠVP len legislatívny súlad, školenie 
expertov z praxe



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

▪ Povinný projektový výstup

▪ Funkčnosť – úlohy vyplývajúce zo Štatútu

▪ Efektívnosť – „niečo naviac“

▪ Odpoveď na otázku: je Sektorová rada životaschopná aj mimo

projektu SRI?

▪ Odporúčanie na ďalšie obdobie

▪ Návrhy:

o Dotazníkové zisťovanie + individuálne rozhovory

o Hodnotí: predseda, Aliancia sektorových rád, tajomník

DISKUSIA – NÁMETY ČLENOV SEKTOROVEJ RADY?



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

V predchádzajúcom období sme sa pýtali:

1) Zisťovanie preferencií formy a kritérií hodnotenia

poskytovateľov vzdelávania

2) Identifikácia najrelevantnejších škôl – odborov v

sektore

3) Škálovanie hľadísk k jednotlivým „podkritériám“

uplatniteľnosti absolventov

4) Analýza a vyhodnotenie získaných údajov

5) Spätná väzba členov Sektorovej rady na výsledky,

úprava vstupov

6) Nový prepočet výsledkov



➢ Prepočítané výsledky

➢ Interaktívny nástroj – aktuálne vzhľadom na spätnú väzbu nebudeme zverejňovať

➢ Možnosť vyfiltrovať výsledky podľa požiadavky

➢ Spätná väzba

➢Prínos pre členov?

➢Dôležité váhy z pohľadu sektora?



Celoživotné vzdelávanie 
v stavovskej organizácii



Od roku 1992 NARKS zabezpečuje 
odborné školenia a semináre. 

Jej poslaním je zvyšovať profesionalitu 

a kvalitu poskytovaných realitných služieb.

Akadémia NARKS – vlastné školenia, webináre

- Základné kurzy (2-dňový) – „Ako úspešne začať v realitách“

- Kurzy pre realitných expertov (Pozemky, Právo, Dane, 
Financovanie)

- Kurzy zo zákona (AML, GDPR) – v sektore AEM: účtovník, 
advokát, audítor, ekonomický poradca – povinné osoby

CŽV a vzdelávanie NARKS



Univerzity a vysoké školy v Bratislave (EUBA FPM, STU, PEVŠ) 

+ 2-týždňová prax u členov

Ďalšie vzdelávanie

Vzdelávanie prebieha tiež v spolupráci:
- Slovak Business Agency
- lektori s praktickými skúsenosťami – manažéri RK
- kombinácia poldňových až dvojdňových tréningov 

s certifikátom
- online webináre (bezplatne pre členov, nečlenovia za účast. 

poplatok, prezenčné školenia, dotazník kvality)
- NARKS sa chce zapojiť do duálneho vzdelávania v šk. 

roku 2022/23

Spolupráca s vysokými školami



Profesijný kurz – Realitný maklér 

• Akreditovaný ministerstvom školstva od roku 2017 (vždy na 5 
rokov) + atestácia CEPI od roku 2020 (európske štandardy 
vzdelávania)

• Od roku 2020 absolvovaním kurzu je možné získať živnosť 
v zmysle Živnostenského zákona / SŠ s maturitou /

150 hodín výučby
21 prezentovaných tém
24 lektorov

• Certifikáty: Štátne osvedčenie na získanie realitnej živnosti
Európsky certifikát CEPI Atestácia
NARKS certifikát LRM

• Počet absolventov 61 za rok 2021, 26 zatiaľ 2022, celkovo 131 
od reálneho spustenia v 2020.



LICENCIE za rok 2021

LRM LRK Celkovo z toho AKRM

140 33 173 61

Prečo je dôležité mať licenciu?

Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje licencia
spôsob ako preukázať svoje profesionálne vedomosti a
odbornosť v realitnom podnikaní. Platná licencia sa
stáva osvedčením pre verejnosť a potenciálnych
klientov. NARKS predstavuje nový koncept licencií s
cieľom aktívne zvyšovať kvalitatívnu úroveň trhu a
presadzovať jeho profesionalizáciu. Zároveň umožňuje
všetkým záujemcom vzdelávať sa a byť informovaný.
(LRM – 3 roky, LRK – 5 rokov)

Licenčné skúšky – Licencovaný 
realitný maklér 



Príklad dobrej praxe 

Obchodná akadémia, Prievidza

Mgr. Ivan Kadlečík

https://oaprievidza.sk/data/oaprievidza2022.mp4

https://oaprievidza.sk/data/oaprievidza2022.mp4


TVORBA A REVÍZIA NŠZ

Garantované 

NŠZ

Schvaľovanie 

ASR
Zverejnené NŠZ Tvorba NŠZ Revízia NŠZ

106 0 106 27 79

MÁME HOTOVO
ĎAKUJEM



Rozsah využívania odborných zručností





Doplnenie inovácií do NŠZ

Prenos inovácií do NŠZ 

Základný výstup projektu SRI

Zosúladenie prenosu inovácií do NŠZ



ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

6. rokovanie: 7. december 2020

7. rokovanie: 3. máj 2021

8. rokovanie: 9. - 10. september 2021

9. rokovanie:  8. marec 2022

10. rokovanie: 30. jún/1. júl 2022

11. rokovanie:   september/ október 2022





PREZENTÁCIA SEKTOROVEJ RADY –
TLAČOVÉ BESEDY

▪ Tlačové besedy v regiónoch – požiadavka predložená na rokovaní HSR

SR zo strany ZMOS – M. Kaliňák – mediálny tlak mimo BA v regiónoch.

▪ Kľúčové regionálne témy, ktoré by sa dali odprezentovať v jednotlivých

regiónoch. Prizveme zaujímavých aktérov – mediálna kampaň. Zvážiť

témy + 4 aktérov a zrealizuje sa diskusia na tému. Len regionálne

médiá, 10 min.

▪ Nadväznosť na 10-te rokovania. Mediálne zaujímavá osobnosť.

▪ M. Kaliňák (ZMOS) navrhol pripraviť informáciu pre Radu vlády SR pre

konkurencieschopnosť a produktivitu v gescii MH SR. Celý proces bude

zastrešovať p. Kaliňák.





ZÁVERY Z ROKOVANIA




