
8. rokovanie
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 

13. október 2021



I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

II. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady /zmeny/

III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

IV. Aktualizácia SSRĽZ /stav rozpracovanosti, postup prác, námety a pripomienky/

V. Tvorba a revízia NŠZ

VI. Inovácie / Dopady inovácií na zručnosti a rozsah využívania OZ/ 

VII. Ranking poskytovateľov vzdelávania

VIII.Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 

IX. Diskusia so zástupcami MŠVVaŠ SR

X. Diskusia /rôzne/

XI. Závery z 8. rokovania Sektorovej rady

PROGRAM ROKOVANIA



II. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Mgr. Art. Ľudmila GHILLÁNY Mgr. Art. Gabriel Haščák

ÚĽUV                                        

potvrdená nominácia

potvrdená nominácia

Mgr. Oľga Fratričová Mgr. Milena Holánová

ŚIOV

K 13. októbru 2021 má Sektorová rada 28 členov rady a 2 členky pracovnej skupiny



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Členom SR zriadiť pracovnú skupinu na aktualizáciu Sektorovej stratégie 
rozvoja ľudských zdrojov                                                                             splnené

• Priebežne vypracovávať (revidovať) NŠZ podľa harmonogramu 
v mesiacoch 4/2021 – 9/2021)                               hotové 13 z 28 plánovaných

• Členom SR dopĺňať priebežne do IS SRI národné a medzinárodné dokumenty 
súvisiace s vývojom sektora do roku 2030                                               splnené

• Členom SR viesť v IS mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej 
práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. V poznámke 
je nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác. Členom budú 
zasielané výkazy elektronickou formou po 10. dni v mesiaci. Výkaz je 
potrebné podpísať a scan výkazu zaslať naspäť najneskôr 19. deň v 
mesiaci.                                                                                                  splnené



IV. AKTUALIZÁCIA SSRĽZ
Stav rozpracovanosti, postup prác, námety a 
pripomienky 

STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
V SEKTORE REMESLÁ A OSOBNÉ SLUŽBY

V HORIZONTE 2030

PaedDr. Alena Minns, PhD. – projektová manažérka SRI



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Zrealizované aktivity: 
1. Kapitola - Základné informácie o sektore a komponenty definovania SSRĽZ
- Posudok od externého hodnotiteľa – pripomienky zapracované

RNDr. Vladislav Rosa, PhD
2. Kapitola - Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov v 

súlade s vývojom na trhu práce a inováciami
- Posudok od externého hodnotiteľa – pripomienky v štádiu zapracovávania

RNDr. Vladislav Rosa, PhD

- poznámky od hodnotiteľa – stratégia na vysokej úrovni, štylistickej, koncepčnej, 
metodickej /najväčším plusom boli karty inovácií/, mínusom prílišná zameranosť na 
opatrenia pre tradičné remeslá, absentujú vo väčšej miere osobné služby/

!!!   Návrh ďalšieho externého hodnotiteľa    !!! 



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV
2. Kapitola - Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov

v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami

Vývojový trend č.1 - Zvyšovanie konkurencieschopnosti, kvality 
remeselných činností a poskytovaných služieb rozvojom odborných 
vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s inovačnými trendmi

Vývojový trend č.2 - Adaptácia pracovnej sily na digitalizáciu a 
dynamiku zmien v sektore s ohľadom na zvyšovanie praktických 
zručností

Vývojový trend č.3 - Podpora tradičných remesiel s dôrazom na ich 
ochranu, udržateľnosť a inovatívne spôsoby odovzdávania ďalším 
generáciám



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

• Počet vývojových trendov : 3
• počet sektorových opatrení na zabezpečenie 

konkurencieschopných ľudských zdrojov pre 
sektor: 28

• počet aktivít na implementáciu sektorových 
opatrení : 75

• počet strán:  162 s prílohami + 52 



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ďalší postup: 

Pripomienkovanie kompletného dokumentu externým 
posudzovateľom predpokladaný termín: október / november 2021

Pripomienkovanie kompletného dokumentu členmi Sektorovej rady 
predpokladaný termín: november 2021

Zapracovanie pripomienok predpokladaný termín: november 2021

Schvaľovanie Sektorovej stratégie predpokladaný termín: november / 
december 2021



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

priestor pre VAŠE pripomienky 

POŽIADAVKA na VŠETKÝCH ČLENOV SR:

- aktívne pripomienkovanie dokumentu /4 hodiny do 
výkazu/

- aktívne zapracovanie pripomienok

- schválenie aktualizácie SSRĽZ



V. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE 
NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ

Počet NŠZ 
garantovaných 

sektorovou radou
Celkový počet NŠZ

84 1963



Názov NŠZ Revízia/ Tvorba

Čipkár 
R

Hodinár – výrobca, opravár R

Kachliar
R

Kominár R

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
R

Vodič pohrebného motorového vozidla R

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných 
nástrojov)

R

Výrobca predmetov zo šúpolia  R

Výrobca, opravár strelných zbraní  R

Rytec kovu (gravírovanie)
T

Sumarizácia tvorby a revízie
apríl 2021 – september 2021



Názov NŠZ Revízia/ Tvorba

Odpaľovač ohňostrojov 
T

Hrobár R

Interiérový dizajnér
R

Kamenár R

Klobučník
R

Sumarizácia tvorby a revízie
apríl 2021 – september 2021



PLÁN ĎALŠEJ TVORBY/REVÍZIE
október 2021 – december 2021



VI. INOVÁCIE

Automatizácia

Alternatívne zdroje, Alternatívne spôsoby výroby energie

Internet vecí (IoT) Priemyselný internet

Rozšírená inteligencia / Rozšírená realita

Biodegradovateľné plasty

Umelá inteligencia / Strojové učenie

Digitalizácia, softverizácia

Dátová analytika (Big Data)

Kybernetická bezpečnosť

Biometria

3D - Využitie prvkov 3D tlače 

Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in



Inovácie  - Dopady na Odborné zručnosti



Inovácie  - Rozsah využívania zručností 



VII. RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

Čo máme za sebou?

1. Zisťovanie preferencií formy a kritérií hodnotenia poskytovateľov 

vzdelávania / kritériom sa stala uplatniteľnosť absolventov/

2. Identifikácia najrelevantnejších škôl – odborov v sektore /zostalo 

302 z pôvodných 502 škôl/

3. Škálovanie hľadísk k jednotlivým „podkritériám“ uplatniteľnosti 

absolventov 

4. Analýza a vyhodnotenie získaných údajov 



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

Stredné školy:

Mzdy

Nezamestnanosť

Práca vௗodbore

Pokračovanie na VŠ

Výučba aௗvýsledky

Vysoké školy:

Mzdy

Nezamestnanosť

Práca v odbore

Záujem oௗštúdium aௗvýučbu

Pri hodnotení sú ukazovatele rozdelené do hlavných kategórií

ING. MICHAL ROSTÁS - expert úseku štatistík a prognózovania

Aké boli hlavné aktivity
Na čom sa pracovalo
Aká bola postupnosť výpočtu



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

1. Miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia alebo miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia

2. Miera nezamestnanosti absolventov alebo mzda absolventov

3. Mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia alebo mzda nad 5 rokov od ukončenia štúdia

4. Miera nezamestnanosti absolventov alebo práca v odbore vzdelania

5. Práca v odbore vzdelania rok od ukončenia štúdia alebo viac ako 5 rokov od ukončenia štúdia

6. Miera nezamestnanosti absolventov alebo hodnotenie zamestnávateľa

7. Miera nezamestnanosti absolventov alebo počet žiakov na učiteľa

Vyhodnotenie dotazníka na určovanie váh ukazovateľov vysokých škôl

1. miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia alebo miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia

2. Miera nezamestnanosti absolventov alebo mzda absolventov

3. Mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia alebo mzda nad 5 rokov od ukončenia štúdia

4. Miera nezamestnanosti absolventov alebo práca v odbore vzdelania

5. Práca v odbore vzdelania rok od ukončenia štúdia alebo viac ako 5 rokov od ukončenia štúdia

6. Miera nezamestnanosti absolventov alebo hodnotenie zamestnávateľa

7. Miera nezamestnanosti absolventov alebo počet žiakov na učiteľa

8. Miera nezamestnanosti absolventov alebo pokračovanie na VŠ

9. Miera nezamestnanosti absolventov alebo výsledky maturít

10. Výsledky maturít z cudzieho jazyka alebo slovenského jazyka

11. Výsledky maturít alebo zapojenie do duálneho systému vzdelávania

Vyhodnotenie dotazníka na určovanie váh ukazovateľov stredných škôl za sektor



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

 dáta, ktoré sú prepojené do systému sledovania uplatnenia absolventov www.uplatnenie.sk,

 údaje z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania,

 údaje zo zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04,

 údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

 údaje zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,

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

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

 údaje z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Zdroje vstupujúce k danému ukazovateľu:

POUŽITÁ KVANTILOVÁ METÓDA



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA
Hodnotenie kvality stredoškolských poskytovateľov vzdelávania v rámci sektora



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA
Hodnotenie kvality vysokoškolských poskytovateľov vzdelávania v rámci sektora



RANKING POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA

Revízia škôl

Revízia odborov

Pripomienkovanie materiálu

Zverejnenie výsledkov

Čo nás čaká? 



VIII. HARMONOGRAM 
ČINNOSTI SEKT. RADY

5. rokovanie: 29. september 2020
6. rokovanie: 8. december 2020
7. rokovanie: 7. máj 2021
8. rokovanie: 13. október 2021

9.rokovanie: JANUÁR 2022

1. rokovanie: 24. september 2019
2. rokovanie: 26. november 2019
3. rokovanie: 14. február 2020
4. rokovanie: 19. máj 2020



IX. DISKUSIA

PhDr. Anna Jurkovičová, PhD. 
štátna radkyňa MŠVVaŠ SR

Mgr. Karol Jakubík
riaditeľ odboru stredných škôl MŠVVaŠ SR

Mgr. Ján Sitarčík, PhD. 
riaditeľ odboru pedagogických  zamestnancov a
odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

MAJSTRI ODBORNEJ VÝCHOVY 



X. DISKUSIA

Kolektívne zmluvy /benefity/

Výkazy /5 hodín revízia  a 10 hodín tvorba/



XI. ZÁVERY Z 
ROKOVANIA



Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk


