9. rokovanie
Sektorovej rady pre
administratívu, ekonomiku a manažment

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady
2. Informácia o zmenách v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady
3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
4. Aktuálne projekty z oblasti ľudských zdrojov – Analytické a
prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+,
Zručnosti pre budúcnosť

5. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov
6. Sektorové partnerstvá
7. Tvorba a revízia NŠZ – aktuálny stav
8. Inovácie v Informačnom systéme SRI
9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie
10. Diskusia, závery z rokovania Sektorovej rady

INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE
SEKTOROVEJ RADY

22
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17%
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VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA
Spracovanie NŠZ v zmysle harmonogramu
Dopĺňanie zoznamu inovácií a strategických dokumentov
Určiť vplyvy a rozsah využívania inovácií na odborné zručnosti vo
zverejnených a rozpracovaných NŠZ
Oboznámenie sa a schválenie Sektorovej stratégie rozvoja
ľudských zdrojov
Posúdenie zoznamu škôl v rámci aktivity „Ranking
poskytovateľov vzdelávania“
Evidencia mesačného elektronického výkazníctva vykonanej
práce v Informačnom systéme SRI

ĎAKUJEM VÁM

Aktuálne projekty z oblasti
ľudských zdrojov:
- Analytické a
prognostické podklady k očakávanému
vývoju zamestnanosti do roku 2030+

- Zručnosti pre budúcnosť

OHROZENIE PRE
SLOVENSKO = AUTOMATIZÁCIA
45% PRACOVNÝCH POZÍCIÍ

OHROZENIE PRE SLOVENSKO = AUTOMATIZÁCIA
50% MLADÍ MUŽI

OHROZENIE PRE SLOVENSKO = KLESAJÚCA PÔRODNOSŤ

OHROZENIE PRE SLOVENSKO = - 250 000 OSÔB
V PRODUKTÍVNOM VEKU

OHROZENIE PRE SLOVENSKO - NEDOSTATOČNÉ ZRUČNOSTI

NÁVRH OPATRENÍ
✓

POLITIKA ZAMESTNANOSTI

✓

VZDELÁVACIA POLITIKA

• podnikové vzdelávanie a vzťah k nemu

• predikcia potrieb trhu práce

• age-manažment

• kurikulárna reforma

• celonárodný rozvoj digitálnych zručností

• optimalizácia siete škôl

• rozumná migračná politika

• obsah vzdelávania v súlade s potrebami trhu

• podpora návratu Slovákov zo zahraničia
• implementácia sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov

práce
• tlak na kvalitu – vyhodnocovanie
uplatnenia absolventov

• inovácia služieb zamestnanosti

• eliminácia odlivu absolventov do zahraničia

• vyhodnocovanie úspešnosti rekvalifikácií

• status učiteľa a jeho kontinuálne vzdelávanie

• zmena prístupu k dlhodobo nezamestnaným

• rozvíjanie talentov
• podnikateľské zručnosti mladých
• celoživotné vzdelávanie

NÁVRH OPATRENÍ
✓

RODINNÁ POLITIKA

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

✓ PODPORA SOCIÁLNEHO
DIALÓGU

ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI
Zručnosti pre
budúcnosť konkurencie
schopného trhu práce
na Slovensku

PRIESKUM – ZRUČNOSTI BUDÚCNOSTI
Dotazníkové zisťovanie relevancie budúcich zručností pre zamestnávateľov
na zabezpečenie budúcich pracovných činností
• 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

NÁRAST DÔLEŽITOSTI ZRUČNOSTÍ V BUDÚCNOSTI

Zoradenie zručností podľa očakávanej úrovne dôležitosti v roku 2030

VÝSTUP ANALÝZY
ZAMERANIE SA NA ROZVOJ TECHNOLOGICKÝCH, SOCIÁLNYCH,
EMOCIONÁLNYCH A VYŠŠÍCH KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ (EFEKTÍVNA
TÍMOVÁ PRÁCA, SEBAUVEDOMENIE A SEBARIADENIE,
ENVIRONMENTÁLNA GRAMOTNOSŤ, TECHNICKÁ GRAMOTNOSŤ,
KOMUNIKÁCIA, DOSAHOVANIE CIEĽOV,...)
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

STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
✓ Schválená členmi Sektorovej rady

Ďalší postup:

rokovanie
RV SRI a
ASR

predloženie
SSRĽZ
Hospodárskej
rokovania s
a sociálnej
príslušnými
ministerstvami rade SR
SR

Realizácia
navrhovaných sektorových
opatrení a aktivít

Realizácia
navrhovaných
opatrení aktivity na rok 2022
a 2023

Identifikácia sektorových
partnerstiev identifikácia partnerstiev,
ktoré by mohli byť
prospešné na realizáciu
sektorových opatrení
navrhnutých v SSRĽZ

Nahrávanie SSRĽZ do IS SRI - identifikácia opatrení
s nejednoznačne určeným zodpovedným subjektom (11)

SSRĽZ = 46 opatrení, vrátane 46 aktivít v 7 oblastiach
Na základe zodpovedného subjektu máme rozdelené aktivity na 2 typy.
1 TYP: v rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami
zadefinovanej aktivity vyplýva zo zákona resp. priamo z kompetencií
Oblasť
sektorového
opatrenia

vzdel ávanie v
zá kladných
š kolách

Sektorové opatrenie

Aktivita na implementáciu sektorového opatrenia

Termín plnenia

Poznámka tajomníka

Za ra denie témy získania občianskeho preukazu pre žiakov
Prípra va a poučenie žiakov na získanie 9.ročníka , resp. žiakov, ktorí dovŕšili vek 15 rokov, napr. do výuky
Ni e je potrebné uzatvá rať s ektorové
September 2022
predmetu Občianska náuka. Poučenie žiakov o procesoch a
obči anskeho preukazu (vo veku 15
pa rtnerstvo - je to kompetencia
komunikácii so š tátnou s právou. Poukázanie na ich práva,
rokov).
Štátneho pedagogického ústavu
povi nnosti a trestno-právnu zodpovednosť ako občanov SR.

Opa trenia podporujúce zamestnávanie
ohrozených vekových kategórií,
š pecificky pre vekovú kategóriu 50+.
procesné a
Tvorba verejného informačného
Verejne dostupná databáza i nformácií, podpora vyhľadáva nia
s ys témové zmeny
s ys tému k vhodným pracovným
i nformácií vo webovom prostredí pre pracovníkov v ohrozených
(na pr. zmena
pozíci ám pre ohrozené vekové
vekových ka tegóriách.
zá kona)
ka tegórie podľa odvetví, podpora
cel oživotného vzdelávania, NŠZ, resp.
i ných kl asifikácií.

Ja nuár 2023

Ni e je potrebné uzatvá rať s ektorové
pa rtnerstvo - je to kompetencia
Mi ni sterstva práce, sociálnych vecí a
rodi ny SR

2 TYP: pre realizáciu navrhnutých aktivít je možné využiť tzv. sektorové partnerstvá
Oblasť
sektorového
opatrenia

Sektorové opatrenie

Aktivita na implementáciu sektorového opatrenia

Termín
plnenia

Poznámka tajomníka

PARTNERSKÉ
INŠTITÚCIE návrh členov

Spol upráca zástupcov
Pra vi delné organizova nie rekvalifikačných kurzov s
vzdel ávacích i nštitúcií,
Rozš írenie rekvalifikačných kurzov
za mestnávateľov a MPSVR SR.
dôra zom na rozvoj praktických zručností v kontexte
v na dvä znosti na rozvoj a pokrok v
Na pr. pri zabezpečova ní
rekva lifikácie
potri eb trhu práce. Pra videlný prehľad (napr. na ročnej Ja nuár 2023
a utomatizácii procesov
a l ebo dvojročnej báze) k odporúčaným s oftvérovým a IT
pra vi delnej aktualizácie
s poločnosti.
rekva lifikačných kurzov podľa
zručnostiam podľa odvetví, NŠZ, resp. iných klasifikácií
potri eb trhu prace.

?

Vytvoreni e ponuky š peciálnych kurzov a vzdelávania
pros tredníctvom záujmových krúžkov a lebo
Podpora celoživotného
pros tredníctvom „L“ odborov na stredných odborných
s tredoškolské
š kolách s o zameraním na Data Science. Tvorba
vzdel ávania v oblasti Data Science
vzdel ávanie
a š tatistického spracovania.
motivá torov k celoživotnému vzdelávaniu a organizácia
zá ujmovej tvorby projektov s o získaním dokladu, resp.
certifikátu/diplomu.

Spol upráca zástupcov
vzdel ávacích i nštitúcií, škôl a
September ŠIOV. Na vytvorení atraktívnych
a podporných programov
2023
vedúci ch k celoživotnému
vzdel ávaniu.

?

Spol upráca zástupcov
Rozš irova nie manažérskeho a
Prípra va obsahu kurzov v obl asti rozvoja mäkkých
vzdel ávacích i nštitúcií,
za mestnávateľov a MPSVR SR na
podnikateľského vzdelávania
zručností, a nalytického a kritického mys lenia, kreativi ty,
vypra cova ní obsahu vzdelávania
ri a diacich a vybra ných
fi nančného riadenia a rozhodovania, matematickej
Ja nuár 2023
za mestnancov v obl asti rozvoja gra motnosti, ekologickej a envi ronmentálnej gramotnosti,
ri a diacich a vybra ných
za mestnancov v obl asti rozvoja
kompetenčných zručností –
komunikačných zručností a orientácie v prís lušnej
mä kkých zručností.
l egislatíve a pod.
kompetenčných zručností –
mä kkých zručností.

?

vzdel ávanie
dos pelých

Nasledujúci postup:
• Stretnutie pracovnej skupiny k nejednoznačne určeným zodpovedným
subjektom

• Členovia, obdržíte sumárny dokument (word), v rámci ktorého sa prosím
zamyslite a identifikujte subjekty pre potenciálne sektorové partnerstvá,
vďaka ktorým bude možné realizovať Vami navrhované aktivity v stratégii.
(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. )

TVORBA A REVÍZIA NŠZ
Sektorová rada garantuje 106 NŠZ
Stav NŠZ k 1.3.2022: 84 zverejnených, 14 rozpracovaných, 8 čakajúcich
REVÍZIA /
TVORBA

Autor NŠZ

revízia/ tvorba

stav

Supervízor pracovníkov informačných služieb

T

Galgoci

október 2021

rozpracované

Projektový špecialista (projektový manažér)

R

Galgoci

oktober 2021

rozpracované

Špecialista v oblasti investícií

R

Srnka

november 2021

schvalovanie ASR

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií

R

Srnka

december 2021

schvalovanie ASR

Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)

R

Krátka

december 2021

rozpracované

Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)

T

Mravec

január 2022

schvalovanie ASR

Špecialista náboru a výberu pracovníkov

R

Kanianský

január 2022

schvalovanie ASR

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja
pracovníkov

R

Michálik

január 2022

Nižší účtovník

R

Čarnoká

február 2022

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a
údržby majetku

R

Jakabíková

február 2022

Asistent audítora

R

Richnavská

február 2022

rozpracované

Podnikový právnik

R

Richnavská

február 2022

pripomienkovanie členmi

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a ochrany životného prostredia

R

Štepanay

marec 2022

Správca konkurznej podstaty

T

Richnavská

máj 2022

Názov NŠZ

schvalovanie ASR
pripomienkovanie členmi
rozpracované

pripomienkovanie metodička
pripomienkovanie metodička

VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ ZRUČNOSTI
Ktoré zamestnania budú ovplyvnené najviac?
Chceme určiť mieru vplyvu inovácie na kategóriu
odborných zručností, ktoré využívajú zamestnanci
pri výkone svojho zamestnania.

1.

2.

3.

VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ ZRUČNOSTI

PRIEMER ZA VŠETKY SEKTOROVÉ RADY
(209 ČLENOV)

NAŠA SEKTOROVÁ RADA (9 ČLENOV)

PRÍKLAD Z PRAXE PRI ZAVÁDZANÍ INOVÁCIÍ

Digitalizácia a pokročilá
analytika

najväčší výrobca ocele v strednej Európe.

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: máj / jún 2022

Problematika učebných a študijných odborov, v ktorých
sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť – všeobecne
Genéza:
- 9. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

- senzorické problémy (zrak, sluch), problémy s citlivosťou pokožky,
ktoré obmedzujú výkon práce, problémy s kardiovaskulárnym
systémom, problémy pohybového aparátu žiakov, sociálna
adaptabilita, iné...
- SOŠ to riešia pri podávaní prihlášok
- zamestnávatelia na to začínajú upozorňovať (duálny systém OVP)

ŠVP – určenie zdravotnej spôsobilosti
Štátny vzdelávací
program (ŠIOV):
https://siov.sk/vzdelava
nie/odbornevzdelavanie-a-priprava/
určuje pre skupinu
odborov (príklad) 39
Špeciálne technické
odbory požiadavku na
zdravotnú spôsobilosť

Zákon č. 245/2008 Z.
z. (školský zákon)
určuje na ročnej báze
zoznam učebných a
študijných odborov, v
ktorých sa vyžaduje
zdravotná
spôsobilosť študovať
príslušný odbor
vzdelávania

Zdravotná spôsobilosť – postup
MŠVVaŠ SR
▪ Zoznam MŠVVaŠ SR nie je zverejňovaný vo vzťahu k
podmienkam na zdravotnú spôsobilosť, určeným v
jednotlivých ŠVP (pre sk. odborov sú ŠVP z roku 2013).
▪ Je potrebné určiť, pri ktorých UO a ŠO by sa mala
vyžadovať zdravotná spôsobilosť budúcich žiakov SOŠ
a definovať nevyhovujúce postihnutia / náležitosti
splnenia podmienok zdravotnej spôsobilosti pre
budúci výkon povolania.
▪ Sektorová rada môže pomôcť určiť učebné a študijné
odbory, na ktoré sa pri výkone zamestnania vzťahuje
potreba zdravotnej spôsobilosti.

Navrhovaný postup pre Sektorovú
radu
▪ zistiť potrebu overovania zdravotnej spôsobilosti pre jednotlivé učebné a
študijné odbory (sk. odborov pre SR Administratíva, ekonomika a
manažment) – garantované zamestnania
▪ eviduje ŠIOV nezrovnalosť pri vytváraní zoznamu UO a ŠO, v ktorých sa
vyžaduje zdravotná spôsobilosť – je známy dôvod vzniku tejto nezrovnalosti?

▪ zadefinovať, aké reálne náležitosti vo vzťahu k overeniu zdravotnej
spôsobilosti potrebuje aplikačná prax
▪ zadefinovať navrhovanú textáciu pre ŠIOV – ako navrhujete doplniť/zmeniť
ustanovenia ŠVP pre sk. odborov v kompetencii SR Administratíva,
ekonomika, manažment, pri ktorých odboroch je potrebné požadovať
splnenie podmienky zdravotnej spôsobilosti a prečo – odôvodnenie (aké
modelové situácie vznikajú v aplikačnej praxi, aké sú problémy v uplatnení
žiaka vo vzdelávacom procese, resp. následne ako absolventa na trhu práce)

ZÁVERY Z ROKOVANIA

