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1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady prebiehalo formou online dotazníka. Odpovede 

na otázky boli zaznamenané formou výberu z daných odpovedí, voľných odpovedí a odpovedí v rozpätí 

hodnotenia 1 až 5 (1 ako najnižšie hodnotenie, 5 ako najvyššie hodnotenie). 

Dotazník kompletne vyplnilo 9 členov z celkového počtu 20 členov v Sektorovej rade. Podľa 100 % 

respondentov splnili výsledky činnosti Sektorovej rady ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným 

v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z. Podľa všetkých respondentov by v inštitucionálnom zložení 

Sektorovej rady mali ostať Profesijné a stavovské organizácie, Zamestnávatelia, Štátny inštitút 

odborného vzdelávania, Vedecké inštitúcie, Vysoké a Stredné školy. Respondenti mali rôzne názory na 

funkciu Sektorovej rady pri vytváraní sektorových partnerstiev. Najčastejšie odpovede boli: funkcia 

priameho účastníka, propagátora a vytvorenia priestoru na diskusiu medzi účastníkmi sektorových 

partnerstiev. Respondenti vidia budúci potenciál Národnej sústavy povolaní a činnosti sektorových rád 

najmä v možnosti prehľadu o súčasných a budúcich potrebách sektora. Sledovanie technologických 

trendov je následne využiteľné ako podklad pre vzdelávacie účely. Za jednoznačný prínos Sektorovej 

rady označujú členovia prenos informácií do tvorby vzdelávacích programov a iných aktivít, týkajúcich 

sa vzdelávacieho systému (či už vzdelávanie žiakov, študentov, učiteľov alebo zamestnancov). 

Vyzdvihujú najmä možnosť ovplyvňovania smerovania sektora. Zo zamestnávateľského hľadiska vzniká 

hodnota v podobe prenosu informácií o najnovších trendoch, nielen inovačných, v sektore. 

Sektorová rada je dôležitá pri prepájaní zamestnávateľov s verejným sektorom, resp. s orgánmi štátnej 

správy. Vďaka tomu môžu byť prerokovávané návrhy „tzv. zdola nahor, na základe reálnych skúseností 

od zamestnávateľov, škôl alebo inštitúcií.“ Kľúčová hodnota Sektorovej rady je tiež v možnosti 

ovplyvňovania sektora, napríklad pri riešení potrieb zamestnávateľov a ich príprave na technologické 

výzvy. Výstupy Sektorovej rady tvoria ucelený pohľad na celulózo-papierenské a polygrafické odvetvie. 
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2. VYHODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 

SEKTOROVEJ RADY PRE CELULÓZO-PAPIERENSKÝ A 

POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL 

 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel  na otázku: Splnili výsledky činnosti sektorovej rady Vaše očakávania vo vzťahu 
k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z.? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Na otázku, či splnili výsledky činnosti Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z., odpovedali jednohlasne 

všetci respondenti „áno“ (100 % z počtu 9 členov, ktorí odovzdali dotazník). 

 

 Spokojnosť členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel s výsledkami činnosti Sektorovej rady 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti vyjadrili spokojnosť s výsledkami činnosti tejto Sektorovej rady. Najvyššiu spokojnosť 

vyjadrilo 66,7 % respondentov. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, v čom výsledky nesplnili Vaše očakávania: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

 
Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
 
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Aký efekt pri riešení potrieb zamestnávateľov na trhu práce majú výsledky 
práce sektorovej rady? (Napr. či majú vplyv na stav/konkurencieschopnosť 
sektora/zabezpečenie adekvátnych ľudských zdrojov v sektore?) 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci respondenti odpovedali, že výsledky práce Sektorovej rady majú pozitívny a skôr pozitívny efekt, 

napríklad na konkurencieschopnosť sektora alebo zabezpečenie adekvátnych ľudských zdrojov v 

sektore. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Zastupuje sektorová rada všetky určené divízie SK NACE Rev.2? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov uviedla, že Sektorová rada zastupuje všetky určené divízie SK NACE Rev. 2: 

• 17 Výroba papiera a papierových výrobkov (odvetvie celulózo-papierenského priemyslu), 

• 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (odvetvie polygrafického priemyslu). 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Zastupuje sektorová rada všetky určené divízie SK NACE Rev.2? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Stredné, vyššie a ostatné vzdelávanie. Odporúčania pre základné školstvo a potreba jeho 
informovania. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Podľa jedného respondenta by bolo vhodné prediskutovať pridanie zástupcov za základné školstvo 

a ostatné vzdelávanie. Za stredné školstvo sú v Sektorovej rade traja členovia, vysoké školstvo má 

zastúpenie v podobe dvoch členov Sektorovej rady. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Je podľa Vás inštitucionálne zloženie sektorovej rady optimálne? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetkých 100 % respondentov uviedlo, že inštitucionálne zloženie Sektorovej rady je optimálne. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Keby ste v rámci inštitucionálneho a/alebo personálneho zloženia 
sektorovej rady mohli niečo zmeniť, čo by to bolo? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Zatiaľ nič, ale v prípade potreby doplnenie nových expertov. 

● Vplyvy na budúce zamestnania boli konzultované s výrobným sektorom, ale možno by sa mali 
priamo zapojiť aj zamestnávatelia z manažérskych pozícií. 

● Môže zostať tak ako je. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

Viacero respondentov uviedlo, že je spokojných s terajším inštitucionálnym a personálnym zložením 

Sektorovej rady. Jeden respondent by prijal ďalšie zastúpenie výrobného sektora v podobe 

manažérskych pozícií zamestnávateľov.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 
na otázku: V zložení sektorovej rady by mali zostať: 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci respondenti sa zhodli, že v zložení Sektorovej rady by mali zostať Profesijné a stavovské 

organizácie, Zamestnávatelia, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Vedecké inštitúcie, Vysoké a 

Stredné školy. Respondenti boli menej presvedčení o dôležitosti Odborových zväzov/organizácií. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: V zložení sektorovej rady by mali zostať: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Školstvo má prehľad aj o trendoch v robotizácii a automatizácii. Výrobné organizácie majú 
predstavu, kde by sa mohli nové pracovné pozície využiť, dôležité je skonzultovať ich finančné 
možnosti. Zo strany vlády a rôznych orgánov je dôležité zabezpečiť presadzovanie nových 
technológií. Navzájom musia všetci spolupracovať, aby vzdelanie bolo dostatočné, financie správne 
využité a podporujúce vzdelávanie a zamestnanosť. 

Zdroj: Realizačný tím  
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Podľa jedného respondenta je dôležité, aby bolo v Sektorovej rade zastúpenie školstva, výrobných 

organizácií, vlády a štátnych orgánov. Iba tak môže byť zabezpečená spolupráca pri riešení problémov 

a vyvíjanie sa sektora. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Mali by byť definované jednoznačné podmienky/kritériá na členstvo 
v sektorovej rade (napr. pracovné zaradenie člena, veľkostná kategória organizácie a pod.)?  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Viac ako polovica respondentov považuje za vhodné, aby boli definované jednoznačné 

podmienky/kritériá na členstvo v Sektorovej rade (napr. pracovné zaradenie člena, veľkostná kategória 

organizácie a pod.). 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Aké podmienky/kritériá by ste napr. navrhovali? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Odbornosť v danom sektore. 

● Zamestnávateľ - min. počet zamestnancov zodpovedajúci sektoru. 

● Odbornosť. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Respondenti navrhujú podmienky na členstvo v Sektorovej rade v podobe odbornosti kandidáta. 

V inštitucionálnom zložení by mal mať zástupca zamestnávateľov určený minimálny počet 

zamestnancov. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Aká by podľa Vás mala byť minimálna funkcia zástupcu orgánu štátnej 
správy v sektorovej rade? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Najviac respondentov sa zhodlo, že Riadiaca úroveň nerozhoduje pri voľbe zástupcu orgánu štátnej 

správy v Sektorovej rade. Tretina respondentov si myslí, že minimálna funkcia zástupcu by mala byť 

Generálny riaditeľ sekcie alebo Riaditeľ odboru (22,2 % odpovedí). 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Je podľa Vás prínosné, ak jeden člen v sektorovej rade zastupuje viaceré 
inštitúcie? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov si nemyslí, že je prínosné, ak jeden člen v Sektorovej rade zastupuje viaceré 

inštitúcie. Tretina respondentov odpovedala, že je prínosné, ak jeden člen (v Sektorovej rade) 

zastupuje viaceré inštitúcie. V prípade viacerých inštitúcií môže byť jedna inštitúcia daná viac do úzadia 

pri rokovaniach a aktivitách Sektorovej rady než druhá, podstatnejšia pre daného člena, preto nemusí 

priniesť žiadanú pridanú hodnotu. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Naplnilo zloženie sektorovej rady naplno požiadavky štatútu vo vzťahu k 
inštitucionálnemu zloženiu?  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že zloženie Sektorovej rady naplnilo naplno požiadavky 

štatútu vo vzťahu k inštitucionálnemu zloženiu.  

 Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 
na otázku: Ako ste celkovo spokojný s činnosťou tajomníka sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov vyjadrila najvyššiu mieru spokojnosti s činnosťou tajomníčky Sektorovej rady. 

Medzi činnosti tajomníčky patrí organizovanie rokovaní Sektorovej rady, zadávanie úloh pre členov 

Sektorovej rady s dostatočnými informáciami k ich splneniu, pomoc pri tvorbe národných štandardov 

zamestnaní. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Poskytoval Vám tajomník dostatočné informácie o úlohách a plánoch 
sektorovej rady na nasledujúce obdobie? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov deklarovala najvyššiu mieru spokojnosti ohľadom poskytovania dostatočných 

informácií o  úlohách a plánoch Sektorovej rady na nasledujúce obdobie zo strany tajomníčky.  

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Komunikoval s Vami tajomník pri zadávaní úloh, vysvetlení, objasnení 
zadania zrozumiteľne tak, aby ste mali dostatočné informácie na vykonanie úlohy, splnenie 
zadania (písomne alebo osobne)? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov vyjadrila najvyššiu mieru spokojnosti ohľadom komunikácie tajomníčky pri 

zadávaní úloh, vysvetlení, objasnení zadania zrozumiteľne tak, aby mali dostatočné informácie na 

vykonanie úlohy, splnenie zadania (písomne alebo osobne).  
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Dokázal tajomník sektorovej rady aktívne a efektívne riešiť námety jej 
členov a vzniknuté problémy v sektorovej rade? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100 % respondentov si myslí, že tajomníčka Sektorovej rady dokázala aktívne a efektívne riešiť námety 

jej členov a vzniknuté problémy v Sektorovej rade. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako ste celkovo spokojný s činnosťou predsedu sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov si myslí, že predseda Sektorovej rady dokázal aktívne a efektívne riešiť námety 

jej členov a vzniknuté problémy v Sektorovej rade. Podľa 12,5 % respondentov je činnosť predsedu 

Sektorovej rady na priemernej úrovni. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Dokázal predseda sektorovej rady riadiť, reprezentovať sektorovú radu – 
konať v jej mene, zodpovedať za jej činnosť, zvolávať a viesť rokovania sektorovej rady, 
v prípade potreby zriaďovať pracovné skupiny sektorovej rady a pod.? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100 % respondentov sa zhodne vyjadrilo, že predseda Sektorovej rady dokázal riadiť, reprezentovať 

Sektorovú radu – konať v jej mene, zodpovedať za jej činnosť, zvolávať a viesť rokovania Sektorovej 

rady, a pod. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako ste celkovo spokojný s činnosťou garanta sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Najvyššiu mieru spokojnosti s činnosťou garanta Sektorovej rady vyjadrila väčšina respondentov. 22,2 

% respondentov ohodnotilo činnosť garanta Sektorovej rady bodom 4 z 5. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Dokázal garant dohliadať na odbornú úroveň výsledkov činnosti sektorovej 
rady cez jej metodické usmerňovanie, upresňoval plnenie cieľov a konkrétne úlohy? Vyjadroval 
sa k výsledkom činnosti sektorovej rady? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov si myslí, že garant dokázal dohliadať na odbornú úroveň výsledkov činnosti 

Sektorovej rady cez jej metodické usmerňovanie, upresňoval plnenie cieľov a konkrétne úlohy a 

vyjadroval sa k výsledkom činnosti Sektorovej rady. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Aké funkcie má podľa Vás spĺňať sektorová rada pri vytváraní sektorových 
partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré funkcie) 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Respondenti mali rôzne názory na funkciu Sektorovej rady pri vytváraní sektorových partnerstiev. 

Podľa najväčšieho počtu odpovedí by mala byť Sektorová rada priamym účastníkom v sektorových 

partnerstvách. Mala by ale tiež vytvárať priestor na diskusiu pri tvorbe sektorových partnerstiev alebo 

byť ich propagátorom. Pri ďalšom určení funkcie Sektorovej rady bude potrebná diskusia medzi členmi. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku:  Aké funkcie má podľa Vás spĺňať sektorová rada pri vytváraní sektorových 
partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré funkcie) 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI  

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Zapájajú sa organizácie zastúpené v sektorovej rade do sektorových 
partnerstiev, projektov s inými inštitúciami? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Podľa väčšiny respondentov sa organizácie, zastúpené v Sektorovej rade, zapájajú do sektorových 

partnerstiev, projektov s inými inštitúciami. V nasledujúcej otázke boli vymenované konkrétne 

sektorové partnerstvá a projekty. Odpovede sa nachádzajú v Tabuľke č. 7. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Prosím, vymenujte konkrétne sektorové partnerstvá a projekty s inými 
inštitúciami:                       

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Národný projekt Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy. Národný projekt Duálne vzdelávanie. 
Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

● Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Zväz 
celulózo-papierenského priemyslu SR, Národné lesnícke centrum. 

● Národný projekt Systém overovania kvalifikácií. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Považujete za dôležité zabezpečiť pravidelnosť rokovaní sektorovej rady v 
záujme podpory funkčnosti v plnení jej cieľov? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100 % respondentov sa vyjadrilo, že považujú za dôležité zabezpečiť pravidelnosť rokovaní Sektorovej 

rady v záujme podpory funkčnosti v  plnení jej cieľov. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Je podľa Vás efektívnejšie dištančné rokovanie alebo prezenčné rokovanie 
sektorovej rady? 

  
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov si myslí, že forma rokovania nie je rozhodujúca. Jeden respondent vyjadril, že 

najefektívnejšia forma rokovania Sektorovej rady je prezenčná a jeden respondent súhlasil aj s 

dištančnou formou. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: V čom je podľa Vás sektorová rada nezastupiteľná ako nezávislé združenie 
vytvorené zo zákona? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Zastupovanie sektora pred orgánmi štátnej správy. 

● Podpora zamestnávateľov pri vzdelávaní zamestnancov. 

● Združenie odborníkov sektora z rôznych inštitúcií. 

● Monitorovanie a tvorba podkladov pre trh práce. Prepojenie trhu práce so vzdelávaním a tvorbou 
vzdelávacích programov. 

● V monitorovaní potrieb trhu práce v príslušných sektoroch ekonomiky a ich prenos do systému 
celoživotného vzdelávania. 

● Berie do úvahy pohľady zamestnávateľa, prepája ich s verejným sektorom a inými inštitúciami, 
prináša návrhy tzv. zdola nahor, na základe reálnych skúseností od zamestnávateľov, škôl, inštitúcií, 
atď. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V rámci nezastupiteľnosti Sektorovej rady sa viacero členov zhodlo, že Sektorová rada je dôležitá pri 

prepájaní zamestnávateľov s verejným sektorom, resp. s orgánmi štátnej správy. Pre respondentov je 

tiež dôležitá podpora vzdelávania zamestnancov v zamestnávateľskom sektore a monitorovanie trhu 

práce. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: V čom vidíte kľúčovú pridanú hodnotu sektorovej rady? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● V možnosti ovplyvňovať sektor. 

● Má prehľad o budúcich možnostiach zamestnávania a s tým súvisiaceho vzdelávania. 

● Riešenie odborných otázok týkajúcich sa sústavy povolaní v sektore. Spojenie teórie s praxou. 

● Identifikovanie potrieb inovácií pre trh práce a tvorba stratégií pre trh práce a pod. 

● Príprava hospodárskych subjektov na aktuálne výzvy súčasnosti a zachovanie ich 
konkurencieschopnosti.   

● Berie do úvahy pohľady zamestnávateľa, prepája ich s verejným sektorom a inými inštitúciami, 
prináša návrhy tzv. zdola nahor, na základe reálnych skúseností od zamestnávateľov, škôl, inštitúcií 
atď. 

● Vytvára ucelený pohľad na dané odvetvie a poskytuje informácie o ďalšom smerovaní. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

Pre viacerých respondentov sa nachádza kľúčová hodnota Sektorovej rady v jej možnosti 

ovplyvňovania sektora, napríklad v podobe riešenia potrieb budúcich možností zamestnávania, 

odborného vzdelávania v sektore alebo identifikovanie potreby inovácií. Dôležitý je tiež „ucelený 

pohľad na odvetvie a poskytovanie informácií o jeho smerovaní“. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Môžu Vaše aktivity pri plnení úloh a cieľov sektorovej rady napomôcť 
pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, s adekvátnym vzdelávaním pracovníkov 
a zamestnanosťou v danom sektore? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Všetci respondenti sa vyjadrili, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť 

pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so 

zamestnanosťou v danom sektore.  

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Prosím, uveďte konkrétny prínos::os 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Vytvorenie nových odborov vzdelávania. 

● Prehľad o technologických inováciách v sektore je dôležité zapracovať do vzdelávacieho procesu, 
ktorý je dôležité podporiť aj finančne, aby sa podporili možnosti spoznávania nových technológií cez 
tuzemské a zahraničné výstavy a doplnkové vzdelávanie učiteľov v niektorých výrobných podnikoch. 

● Vzdelávacie aktivity; Úprava odborov vzdelávania a počtov študentov na stredných a vysokých 
školách. 

● Tvorba štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá. Tvorba 
normatívov vybavenia pre odbory vzdelávania sektor polygrafia. Tvorba metodík a iných 
dokumentov pre OVP. 

● Príprava na digitálnu transformáciu. 

● Národné štandardy zamestnaní. 

● Zlepšenie pohľadu na danú profesiu. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Najväčší prínos Sektorovej rady je pre respondentov jednoznačne v téme vzdelávania, či už ide 

o odpoveď na potreby vyvíjajúceho sa trhu práce v podobe nových odborov vzdelávania, 

monitorovanie absolventov stredných odborných a vysokých škôl, ale aj tvorba štátneho vzdelávacieho 

programu. Respondenti tiež vidia prínos v prenose inovácií do vzdelávacieho procesu a v príprave 

odborných vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov na digitálnu transformáciu odvetvia. 

 
 (komentár) Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a 

polygrafický priemysel na otázku: Prosím, uveďte dôvod vášho tvrdenia:      

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte, ktoré výstupy z projektu SRI ste využili v praxi 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti využívajú v praxi najmä Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, komplexný 

materiál, zaoberajúci sa inovačnými trendami v sektore a ich vplyvom na ľudské zdroje. Pri vlastnej 

odbornej činnosti a prezentácii respondenti využívajú aj informácie z národných štandardov 

zamestnaní (NŠZ), vytvorené sektorové inovácie a výstupy z rôznej činnosti Sektorovej rady (napr. 

ranking poskytovateľov vzdelávania). 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: iné: Uveďte, ktoré výstupy z projektu SRI ste využili v praxi: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SR 

 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako ste vybrané výstupy z projektu SRI využili? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Pri svojej práci vo zväze pre našich členov. 

● Nové technológie sú už zapracované v akreditácii študijných programov a sú zapracované do 
študijných programov v rámci predmetov s nimi súvisiacimi na základe dostupných informácií, ktoré 
treba priebežne dopĺňať a hlavne mať prístup k takýmto novým informáciám. 

● Národné štandardy zamestnaní. 

● Pri spracovaní dokumentov pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

● Na prípravu ľudských zdrojov na prichádzajúce zmeny v oblasti digitálnej transformácie. 
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Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Národné štandardy zamestnaní pri tvorbe katalógu prác v danom podniku. 

● Poskytujú mi informácie o smerovaní odboru a tým aj pomoc pri výučbe na strednej škole (lepší 
výber tém výučby podľa smerovania odboru). 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Respondenti využívajú výstupy z projektu SRI v rôznych oblastiach, napríklad pri prenose informácií 

v odborových zväzoch alebo pri zapracovávaní NŠZ do katalógu prác v zamestnávateľskom podniku. 

Výstupy týkajúce sa vzdelávania a inovácií využívajú pri tvorbe vzdelávacích programov a prípravu 

podnikov na digitálnu transformáciu.   
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 Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský  a  polygrafický 

priemysel na otázku: Ako hodnotíte prínos jednotlivých inštitúcií do činnosti sektorovej rady?  
 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Najvyšší prínos hodnotia respondenti v prípade profesijných a stavovských organizácií. Vyšší prínos 

vidia v zastúpení vysokých škôl, zamestnávateľov a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Menší 

(priemerný) prínos je podľa respondentov v odborovom zväze/organizácii, orgáne územnej 

samosprávy alebo úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Je podľa Vás sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ) vhodným 
nástrojom na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy 
a vývoj trhu práce? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci respondenti sa zhodli, že SSRĽZ je vhodný nástroj na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských 

zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy a vývoj trhu práce. 

 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Prosím, uveďte dôvod Vášho tvrdenia:   

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Je podľa Vás SSRĽZ implementovateľná v sektore, v ktorom pôsobíte? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100 % respondentov sa zhodlo v odpovediach, že SSRĽZ je implementovateľná v sektore, v ktorom 

pôsobia. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Prosím, uveďte dôvod Vášho tvrdenia:      

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
 
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: V čom vidíte najväčšie výzvy implementácie SSRĽZ do praxe? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● V možnosti strategického rozhodovania. 

● Vzdelávaním ľudí sa zvýši ich informovanosť o nových technológiách, resp. rozširovanie 
odborného obzoru akreditovanými kurzami. Takáto informovanosť o nových technológiách podporí 
ich nákup vo výrobných firmách, zefektívni sa výroba, dosiahne sa ekologizácia výroby… 

● V akceptácii SSRĽZ pri tvorbe štátnych vzdelávacích programov. 

● V nedostatku ľudských zdrojov s adekvátnym vzdelaním. 

● Zrealizovanie konkrétnych úloh v praxi spolu s prepojením medzi verejným sektorom, 
zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami. 

● Efektívny rozvoj a využitie ľudských zdrojov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Výzvu pre implementáciu SSRĽZ vidia respondenti najmä v otázke efektívneho využívania a potrebe 

ľudských zdrojov v odborných zamestnaniach. S tým súvisí i otázka začlenenia SSRĽZ pri tvorbe 

štátnych vzdelávacích odborov, aby budúci absolventi prišli na trh práce vyučení v aktuálnych 

technologických témach. Niektorí respondenti považujú za výzvu strategické rozhodovanie o 

smerovaní sektora, ale i realizáciu aktivít zo SSRĽZ medzi zamestnávateľmi, verejným sektorom a 

vzdelávacími inštitúciami.  

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako často by mala byť podľa Vás SSRĽZ aktualizovaná? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov, 44,4%, sa vyjadrila, že SSRĽZ by mala byť aktualizovaná priebežne. Niektorí 

respondenti odpovedali, že SSRĽZ sa má aktualizovať raz ročne, alebo v dlhšom intervale. Najmenej 

respondentov sa vyjadrilo, že SSRĽZ sa má aktualizovať raz za dva roky. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Na aké oblasti, v kontexte potrieb trhu práce, by sa mala aktualizácia SSRĽZ 
prioritne zamerať? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Zvyšovanie kvalifikácie a propagácia odvetvia. 

● Vzhľadom na rozvoj slovenských firiem a možnosti ich finančnej podpory zo strany štátu i z 
vlastných prostriedkov ukáže sa trend ich rozvoja. 

● Vzdelávanie na školách vo využiteľných odboroch. 

● Inovácie vedomostí a zručností. Nové povolania. Inovácie vo formálnom a neformálnom 
vzdelávaní. 

● Na všetky zmeny prinášajúce inovácie. 

● Cielené vzdelávanie podľa potrieb podnikov, zjednodušenie systému duálneho vzdelávania. 
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Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Aktuálne potreby podľa regiónov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Podľa respondentov bolo vhodné zameranie ďalšej aktualizácie SSRĽZ na vzdelávanie podľa aktuálnej 

potreby a prognóz budúcej potreby odborných zamestnancov. S tým súvisí i sledovanie vývoja inovácií 

na odborné vedomosti a zručnosti zamestnancov. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Sú aktivity uvedené v akčnom pláne SSRĽZ postačujúce pre rozvoj sektora? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci respondenti si myslia, že aktivity uvedené v akčnom pláne SSRĽZ sú postačujúce pre rozvoj 

sektora. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, čo by ste v akčnom pláne zmenili, resp. doplnili: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ak by ste mali možnosť zmeniť štruktúru SSRĽZ, čo by ste v nej neuvádzali? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov uviedla, že na štruktúre SSRĽZ nepotrebujú meniť nič. Niektorí respondenti si 

vedia predstaviť ďalšiu aktualizáciu SSRĽZ bez Charakteristiky a poslania sektora alebo bez Analýzy 

sektora. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: iné: Ak by ste mali možnosť zmeniť štruktúru SSRĽZ, čo by ste v nej 
neuvádzali? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre potravinárstvo na otázku: Ak by ste mali 
možnosť zmeniť štruktúru SSRĽZ, čo by ste doplnili? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Nič. 

● Nie je známe, ako sa budú finančne reálne podporovať vzdelávacie inštitúcie, aby mali možnosti 
dopĺňať študijné programy, študijné predmety informáciami o nových technológiách. Tiež bude 
potrebná podpora firiem pri zavádzaní nových technológií, aby Slovensko významne nezaostalo za 
ostatnými krajinami v rámci EÚ i celého sveta. 

● Bez zmeny. 

● Myslím, že je to vyhovujúce. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Viacerí respondenti nemajú potrebu meniť štruktúru SSRĽZ. Podľa jedného respondenta by bolo 

vhodné zapracovať do štruktúry SSRĽZ odpovede na otázky týkajúce sa finančnej podpory subjektov, 

zodpovedných za vypracovanie aktivít, napríklad zmena študijných programov alebo zavádzanie 

nových technológií.  

 
 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel na otázku: Ako celkovo hodnotíte prínos vypracovanej SSRĽZ? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti sú spokojní s prínosom vypracovanej SSRĽZ. Väčšina respondentov vyjadrila najvyššiu 

spokojnosť (77,8%). 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako celkovo hodnotíte kvalitu vypracovanej SSRĽZ? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Na základe odpovedí je možné konštatovať, že respondenti hodnotia kvalitu vypracovanej SSRĽZ veľmi 

pozitívne, keďže 77,8 % respondentov zvolilo najvyššiu mieru spokojnosti a 22,2 % ohodnotilo 

spokojnosť stupňom 4. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Máte v sektorovej rade zastúpené stredné odborné školy, ktoré sú aktívne 
v rámci systému duálneho vzdelávania? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Podľa väčšej časti respondentov nemajú v Sektorovej rade zastúpenie stredné odborné školy zaradené 

do systému duálneho vzdelávania. Menej ako polovica členov uviedla, že toto zastúpenie sa 

v Sektorovej rade nachádza. Aktuálne je v Sektorovej rade zastúpená Stredná odborná škola 

polygrafická v Bratislave, ktorá je zaradená do systému duálneho vzdelávania.  

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Prosím, vymenujte Vám známe partnerstvá v systéme duálneho 
vzdelávania v sektore: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave. 

● Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako celkovo hodnotíte NŠZ spracované sektorovou radou? (z pohľadu 
aktuálnosti na trhu práce, komplexnosti požiadaviek uvedených na karte zamestnania a pod.) 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti vyjadrili spokojnosť s kvalitou NŠZ, spracovaných Sektorovou radou. Väčšina 

respondentov vyjadrila najvyššiu spokojnosť. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Viete si predstaviť efektívnejší prenos inovácií do NŠZ? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov si nevie predstaviť efektívnejší prenos inovácií do NŠZ. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, aký spôsob identifikácie/vyhľadávania inovácií navrhujete: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Podporou ďalšieho akreditovaného vzdelávania a aj stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania sa rozšíria možnosti získavania informácií. Nestačí len sledovať možné novinky na 
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Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

internete, keď učiteľ ani nevie, čo konkrétne hľadať. Je potrebné navštevovať a finančne 
podporovať cestovanie na výstavy a konferencie, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Tým, že 
absolventi/zamestnanci budú vedieť o nových technológiách, ich nasadzovanie v praxi bude 
efektívnejšie. Potrebná je aj finančná pomoc od štátu firmám, na rozbehnutie ich automatizácie a 
robotizácie a v zavádzaní nových technológií, uľahčujúcich manuálnu prácu, podporujúcich 
ekológiu, znižovanie odpadu… 

● Dotazníkové zisťovanie u významných zamestnávateľov sektora. Analýza trendov inovácií sektora 
prezentovaných na medzinárodných konferenciách a výstavách. 

● Podľa požiadaviek zamestnávateľov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

  

Respondenti, ktorí odpovedali na predchádzajúcu otázku „áno“, si vedia predstaviť lepší spôsob 

identifikácie alebo vyhľadávania inovácií v podobe dotazníkového zisťovania u relevantných 

zamestnávateľov v sektore. Vhodná by bola tiež analýza medzinárodných trendov inovácií 

a informovanie o jej výsledku zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie. 

 
 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel na otázku: Považujete publicitu výstupov národného projektu SRI a z činností 
sektorovej rady za dostačujúcu? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov sa vyjadrila, že považujú publicitu výstupov národného projektu SRI a publicitu 

činností Sektorovej rady za dostačujúcu. Niektorí členovia sami prezentovali výstupy Sektorovej rady a 

projektu SRI na konferenciách a v rámci vlastných pracovných stretnutí – Tabuľka č. 23. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Na akých konferenciách a podujatiach (národné/medzinárodné) ste mali 
príležitosť prezentovať činnosť a výsledky činnosti sektorovej rady? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Printprogress konferencia. 

● Informovanosť študentov na vyučovacom procese, že sa na niečom takomto pracuje a je trendom 
zavádzať nové technológie aj zo strany štátu. Informovanie zamestnancov na akreditovanom kurze, 
ktorí majú prístup k súborom prednášok a môžu informovať aj vedenie podniku, ktoré ich na takýto 
kurz vyslalo. Žiaľ súčasná pandemická situácia negatívne zasiahla aj do šírenia týchto informácií. 

● Len v rámci firmy v okruhu spolupracovníkov. 

● Iba v rámci pracovných stretnutí zástupcov stavovských a profesijných organizácií a zamestnancov 
regionálnych centier Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - oblasť formálneho odborného 
vzdelávania a prípravy. 

● Verejné zasadnutie Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Využili ste spracované dáta v SSRĽZ aj na iný účel ako pre činnosť sektorovej 
rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Nadpolovičná väčšina respondentov odpovedala, že spracované dáta v SSRĽZ nevyužili na iný účel, ale 

len pre činnosť Sektorovej rady. Respondenti, ktorí využili dáta zo SSRĽZ, ich použili najmä pri tvorbe 

a revidovaní štátnych vzdelávacích programov a pri vzdelávacom procese. Odpovede sa nachádzajú 

v Tabuľke č. 24. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, na aký účel ste dáta využili: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Pri zväzovej práci. 

● Vyučovací proces, doplnenie prednášok. 

● Tvorba nových štátnych vzdelávacích programov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

 
 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel na otázku: Aký druh analýz, resp. dát by ste privítali v rámci činnosti sektorovej rady? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Štatistické údaje za sektor. 

● Aký rozvoj firmy plánuje manažment do budúcnosti? Sú informované firmy o nových 
technológiách? Sú ochotní ich zavádzať do výrobného procesu? Majú na to financie? 

● Situácia na trhu práce na pravidelnej báze a vývoj počtu študentov na jednotlivých školách v 
odboroch a okresoch. 

● Analýzy kvality stredných odborných škôl. Analýzy očakávaných potrieb trhu práce za sektor, 
vyjadrených v členení podľa odborov vzdelávania. 

● Vývoj pridanej hodnoty sektorov. 

● Odmeňovanie - porovnanie platov podľa odvetví, podľa územného rozdelenia. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti vidia potenciál v analýzach, ktoré by boli využiteľné pri ďalšej činnosti členov, napríklad 

analýzy zamestnávateľského sektora týkajúce sa inovácií a zavádzania nových technológií. 

Respondentov by tiež zaujímali analýzy týkajúce sa mzdového odmeňovania v sektore, ale aj celkovo, 

hodnotenia kvality poskytovateľov vzdelávania a iné štatistické údaje. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Ako hodnotíte analytické a prognostické vstupy dodávateľa projektu? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti sú celkovo spokojní s analytickými a prognostickými výstupmi dodávateľa projektu.  

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Využívali ste pri činnosti sektorovej rady aj iné, externé dáta?  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov sa vyjadrila, že pri činnosti Sektorovej rady využívali aj externé dáta. Konkrétne 

ide o dáta zo Štatistického úradu Slovenskej republiky a iné zdroje, uvedené v Tabuľke č. 26. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, z akého zdroja ste dáta využívali: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Dáta Štatistického úradu SR. 

● Nadviazali sa lepšie kontakty s výrobcami na získavanie informácií o najnovších technológiách, 
ktoré bude potrebné doplniť aj osobnou návštevou v zahraničí. Je lepšie raz vidieť, ako dva razy 
počuť. 

● Štúdie, prognózy a pod., od rôznych štátnych inštitúcií. 

● Očakávané potreby trhu práce. Stav škôl, odborov a žiakov v stredných odborných školách - 
výstupy Centra vedecko-technických informácií SR. 

● Štatistika Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Zúčastňovali ste sa Vy osobne medzirezortných pracovných skupín, resp. 
prípravy strategických dokumentov na národnej úrovni? 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

77,8 % respondentov uviedlo, že sa osobne nezúčastňovali medzirezortných pracovných skupín, 

respektíve prípravy strategických dokumentov na národnej úrovni. 
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 :  Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, akých medzirezortných pracovných skupín ste sa 
zúčastňovali: 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti, ktorí odpovedali na predchádzajúcu otázku „áno“, uviedli, že sa zúčastňovali v rámci 

medzirezortných pracovných skupín tvorby národných, resp. odvetvových stratégií, koncepcií rozvoja 

sektora, prípravy Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko a pri tvorbe, resp. novelizácii 

právnych predpisov. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: iné: Uveďte prosím, akých medzirezortných pracovných skupín ste sa 
zúčastňovali: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 
Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Odporúčali by ste, aby bola sektorová rada oficiálnym účastníkom 
medzirezortného pripomienkového konania v rámci legislatívneho procesu? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov, 88,9 % by odporúčala, aby sa stala Sektorová rada oficiálnym účastníkom 

medzirezortného pripomienkového konania v rámci legislatívneho procesu. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Kde vidíte budúci potenciál využitia Národnej sústavy povolaní a činnosti 
sektorových rád? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● V možnosti jej inovovania. 

● Prehľad o budúcich povolaniach a potreby vzdelávania o nových technológiách je dôležitý aj pre 
organizácie, ktoré sa priamo nezapojili do vytvárania podkladov pre sektorové rady. Musia sa k nim 
ale dostať. 

● U zamestnávateľov a hlavne podklad pre študijné osnovy. 

● Tvorba štátnych vzdelávacích programov, normatívov vybavenie pre odbory vzdelávania, 
štruktúra odborov vzdelávania, zoznam odborov pre potreby trhu práce a nedostatkových odborov 
vzdelávania a pod. 

● Sledovanie trendov vývoja sektora. 

● Väčšie využitie národných štandardov zamestnaní v podnikoch. 

● Prehľad povolaní a ponuka vzdelávania na stredných a vysokých školách. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

Respondenti vidia budúci potenciál Národnej sústavy povolaní a činnosti sektorových rád najmä 

v možnosti prehľadu o súčasných a budúcich potrebách sektora. Sledovanie technologických trendov 
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je následne využiteľné ako podklad pre vzdelávacie účely (tvorba a revízia štátnych vzdelávacích 

programov, študijných osnov a podobne). Ostatné odpovede sa nachádzajú v Tabuľke č. 28. 

 
 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel na otázku: Ako hodnotíte kvalitu implementácie NP SRI? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondenti vyjadrili celkovú spokojnosť s kvalitou implementácie projektu SRI. Viacerí respondenti 

zaujali neutrálny postoj. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: V čom je podľa Vás kľúčová pridaná hodnota NP SRI? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● V možnosti ovplyvňovania smerovania vzdelávacieho systému. 

● Aj mňa to inšpirovalo k rozsiahlejšiemu doplneniu akreditovaných študijných programov, 
jednotlivých predmetov, akreditovaných kurzov. Moji kolegovia vytvorili nové predmety zamerané 
na nové technológie. 

● Aktualizácia údajov (štandardov) pre povolania; Inovácie pre trh práce. 

● Príprava sektora na prichádzajúce zmeny. 

● Implementácia stratégie s ohľadom na potreby zamestnávateľov a ostatných súčinných inštitúcií. 

● Jednotné informácie. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Respondenti vidia pridanú hodnotu v rôznych častiach projektu SRI. Vyzdvihujú najmä možnosť 

ovplyvňovania smerovania sektora a vzdelávacieho systému. Zo zamestnávateľského hľadiska vzniká 

hodnota v podobe prenosu informácií o najnovších trendoch, nielen inovačných, v sektore.  

 
 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel na otázku: Je podľa Vás možné presadzovať záujmy a potreby sektora 
prostredníctvom NP SRI? 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Áno. 

● V prvom rade musí školstvo vzdelávať ľudí v nových technológiách. NP SRI musí presadiť skôr 
finančnú podporu školstva, aby boli učitelia informovaní o nových technológiách na výstavách a 
konferenciách na Slovensku a hlavne v zahraničí. Netlačiť na to, aby sa z rozpočtu škôl vyhradili 
peniaze na výstavy a konferencie, ale pridať ďalšie peniaze, ktoré v tomto smere pomôžu. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Podľa dvoch respondentov je možné presadzovať záujmy a potreby sektora prostredníctvom NP SRI, 

avšak je dôležité zabezpečiť finančné zdroje na pokrytie vzdelávania zamestnancov a učiteľov 

o najnovších trendoch na domácom aj zahraničnom trhu.  

 
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Keby bolo nevyhnutné v prechodnom období zabezpečiť fungovanie 
sektorovej rady bez podpory zdrojov EÚ, boli by ste v spolupráci ochotný pokračovať? 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Väčšina respondentov sa zhodla, že v prípade, ak by bolo nevyhnutné v prechodnom období zabezpečiť 

fungovanie Sektorovej rady bez podpory zdrojov EÚ, boli by ochotní v spolupráci pokračovať. 
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 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Považujete organizačné zabezpečenie činnosti sektorovej rady v rámci 
národného projektu SRI za optimálne? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetkých 100 % respondentov sa vyjadrilo, že považujú organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej 

rady v rámci národného projektu SRI za optimálne. 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku: Uveďte prosím, v čom navrhujete zlepšenie: 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

Otázka ostala bez komentárov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Žiadny z respondentov neuviedol slovnú odpoveď.  
 
 

 : Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na otázku:: V čom by sa činnosť sektorovej rady mohla v budúcnosti zlepšiť? 
(fungovanie, spôsob práce, sledované oblasti trhu práce a pod.) 

Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Sledovať vývojové trendy v sektore. 

● Naša vynaložená práca sa presunie na plecia nižších alebo vyšších štátnych orgánov, ktoré musia 
zabezpečiť ich napĺňanie nielen dnes a zajtra, ale aj v budúcnosti. Nie je to jednorazová vec, ktorá sa 
uzavrie, ale je potrebné dlhodobo podporovať školstvo a zamestnanosť. Tiež je dôležité podporovať 
informovanosť žiakov na základných školách o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách 
a ich zamestnanosti v priemysle. Nemali by študovať na školách, ktoré nemajú uplatnenie 
absolventov v praxi, resp. produkujú príliš veľa absolventov vzhľadom na potreby trhu. 

● Vytvorenie samostatných pracovných skupín pre papierenský priemysel a pre polygrafický 
priemysel. Intenzívnejšie zapojenie do tvorby štátnych vzdelávacích programov. Do tvorby 
normatívov vybavenia pre odbory vzdelávania. Zapojenie do tvorby jednotných zadaní pre 
záverečné skúšky v učebných odboroch.  
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Odpovede členov Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel   

● Sledovanie inovácií v sektore a prispôsobenie prípravy ľudských zdrojov na zmeny. 

● Väčšie zapojenie stredných škôl. 

● Sledovanie požiadaviek zamestnávateľov v danom odbore a možno prepojenie na 
implementovanie do školstva (čo však môže zvýšiť aj finančné požiadavky na zabezpečenie výučby 
pre realizáciu týchto požiadaviek). 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Respondenti vidia do budúcna priestor na zlepšenie, najčastejšie v oblasti vzdelávacieho systému. 

Sektorová rada by podľa respondentov mala vytvoriť pracovné skupiny pre celulózo-papierenský 

priemysel a polygrafický priemysel a venovať sa sledovaniu vývojových trendov, napríklad: inovácií, 

absolventov zo stredných odborných škôl a požiadaviek zamestnávateľov na absolventov.  
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3. NÁVRHY A ODPORÚČANIA Z VÝSLEDKOV HODNOTENIA 

FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY 

Členovia Sektorovej rady, ktorí vyplnili dotazník hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, 

sú vo všeobecnosti spokojní s výsledkami a činnosťou Sektorovej rady, avšak vidia aj potenciál na 

zlepšenie do budúcna.  

V rámci inštitucionálneho a personálneho zloženia by bolo vhodné prediskutovať členstvo inštitúcií, 

ktoré majú menší prínos, resp. nemajú prínos k činnosti Sektorovej rady, napríklad: ústredný orgán 

štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo odborový zväz/organizácia. Týka sa to aj členov, ktorí 

sa pre pracovnú vyťaženosť alebo iné dôvody, nezúčastňujú aktivít Sektorovej rady. V rámci 

podmienok na členstvo v Sektorovej rade navrhujú členovia najmä odbornosť kandidáta v sektore.  

Viacero výziev pre implementáciu SSRĽZ do praxe vidia členovia v strategickom rozhodovaní o smere 

sektora, v prepojení a realizácii aktivít SSRĽZ medzi zamestnávateľmi, verejným sektorom a 

vzdelávacími inštitúciami. Začlenenie SSRĽZ do tvorby štátnych vzdelávacích odborov môže pomôcť 

budúcim absolventom vyučiť sa v relevantných technologických postupoch.  

Ďalšia aktualizácia SSRĽZ by sa mala podľa členov Sektorovej rady zamerať na vzdelávanie podľa 

aktuálnej potreby a prognóz budúcej potreby odborných zamestnancov. Preto je vhodné sledovať 

vývoj inovácií v domácom, ale aj medzinárodnom sektore, a ich vplyv na odborné vedomosti 

a zručnosti. Spôsob sledovania inovácií a technologických trendov môže byť vo forme dotazníkového 

zisťovania u zamestnávateľov, ale i podpora účasti na zahraničných technologických konferenciách, 

a podobne. 

Okrem už vypracovaných analytických výstupov vidia členovia potenciál v ďalších analýzach, ktoré by 

boli využiteľné pri ich činnosti, napríklad analýzy zamestnávateľského sektora týkajúce sa inovácií 

a zavádzania nových technológií. Uplatnenie absolventov a analýza kvality stredných odborných škôl 

by mohli pomôcť zamestnávateľom pri hľadaní ľudských zdrojov a plánovaní odborných školení 

zamestnancov. Potenciál je preto v prehľade súčasných a budúcich potrieb sektora. Sledovanie 

technologických trendov je následne využiteľné aj ako podklad pre vzdelávacie účely (tvorba a revízia 

štátnych vzdelávacích programov, študijných osnov a podobne).  

Prioritné odporúčania z výsledkov hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady: 
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1. Implementácia výstupov a činnosti Sektorovej rady. 

a. Aktívne sledovať realizácie opatrení SSRĽZ a zúčastňovať sa komplementárnych 

rokovaní so zodpovednými subjektami počas realizácie.  

2. Sledovať inovačné a technologické trendy v sektore. 

a. Podpora účasti zamestnancov a učiteľov na domácich i zahraničných konferenciách, 

školeniach v oblasti inovácií.  

b. Podpora digitálnej transformácie podnikov a sledovanie požiadaviek na technologické 

zmeny v regiónoch, uľahčujúcich manuálnu prácu, znižovanie ekologickej stopy.  

 

3. Prepojiť trh práce so vzdelávacím systémom. 

a. Poskytnúť priestor na rokovanie medzi odborníkmi a tvorcami vzdelávacích 

programov.  

b. Monitorovanie absolventov stredných a vysokých škôl a potreby zamestnávateľov. 

Podporiť úpravu odborov vzdelávania a počet študentov na reálnu potrebu trhu práce. 

c. Podporiť možnosť ďalšieho vzdelávania zamestnancov.  
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