
Výsledky hodnotenia funkčnosti  
a efektívnosti Sektorovej rady 

pre energetiku, plyn a elektrinu
za obdobie apríl 2019 – september 2022

a odporúčania na kontinuálne zabezpečenie  
jej činnosti v horizonte do roku 2030



1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

Na zhodnotenie fungovania sektorových rád v období apríl 2019 – september 2022 bol vypracovaný 

Realizačným tímom SRI elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, 

ktorý pozostával z 53 otázok. Pre tieto potreby boli v mesiaci august 2022 oslovení všetci členovia 

Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu (ďalej len “Sektorová rada”) s požiadavkou o jeho 

vyplnenie. 

Na základe získaných dát bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej 

rady. Sledovalo sa, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v platnom znení a či boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových 

rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s cit. ustanovením, patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa 

príslušných sektorov hospodárstva, ako aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.  

Záväzným dokumentom pre sektorové rady je aj Štatút sektorovej rady, ktorý podrobne uvádza 

povinnosti členov, ako aj ďalšie súvisiace otázky.  

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníka a bol zameraný 

na: 

▪ Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie 

štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko 

v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému 

riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike 

zamestnanosti.  

▪ Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených 

cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady.  

V rámci hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady sa celkovo zúčastnilo 14 členov1 

Sektorovej rady (vrátane garanta, predsedu). Do nasledujúceho sumárneho hodnotenia bolo 

zaradených 10 vyplnených dotazníkov, nakoľko dotazníky neboli vyplnené komplexne. 

 
 

1 Z celkového počtu 27. 
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2. VYHODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 

SEKTOROVEJ RADY PRE ENERGETIKU, PLYN 

A ELEKTRINU 

Od členov Sektorovej rady sa očakávalo vyjadrenie, ako vnímajú dosiahnuté výsledky činnosti 

Sektorovej rady. Meradlom hodnotenia boli úlohy, ktoré sektorovým radám ukladajú záväzné 

dokumenty. Odpovede siedmich členov Sektorovej rady boli na otázku: Splnili výsledky činnosti 

Sektorovej rady Vaše očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z.? 

Realizačný tím SRI nastavil v dotazníku parametre na meranie úrovní spokojnosti členov s výsledkami 

činnosti . Nasledujúci graf prezentuje úroveň spokojnosti členov Sektorovej rady. 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Na otázku, či splnili výsledky činnosti Sektorovej rady očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte 

a v zákone č. 5/2004 Z. z. odpovedalo jednohlasne všetkých 7 členov (s komplexne vyplnenými 

dotazníkmi) “áno”.  

 Spokojnosť členov Sektorovej rady s výsledkami činnosti Sektorovej rady 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Ako vyplýva z grafu, väčšina zúčastnených členov (28,6 %) vyjadrila spokojnosť hodnotenú stupňom 4 

(na škále od 1 do 5). Maximálne spokojných s výsledkami činnosti Sektorovej rady bolo 71,4 %. 

V dotazníku bola aj priamo uvedená otázka, či sa členom Sektorovej rady naplnili ich očakávania vo 

výsledkoch činnosti, a ak sa nesplnili, v čom to spočívalo.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Uveďte prosím, v čom výsledky 
nesplnili Vaše očakávania: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

K horeuvedenej otázke neboli uvedené žiadne odpovede. Tento stav možno interpretovať ako 
splnenie očakávaní členov Sektorovej rady, čo korešponduje s odpoveďami na prvú otázku, v ktorej 
100 % zúčastnených vyjadrilo splnenie ich očakávaní.  

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Nasledujúcou otázkou sa sledovalo, či činnosť Sektorovej rady bola prínosom pre rozvoj sektora a 

riešenie problémov pri zabezpečení kvalifikovaných pracovných síl. Odpovede sú zaznamenané v 

nasledujúcom grafe.  

 Odpovede členov Sektorovej rady: 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 

Z grafu je zrejmé, že všetci členovia, ktorí sa zúčastnili hodnotenia činnosti Sektorovej rady, pozitívne 

hodnotia výsledky činnosti pri riešení potrieb zamestnávateľov sektora. 51,7 % respondentov zo 

Sektorovej rady odpovedalo, že výsledky práce Sektorovej rady majú skôr pozitívny efekt (stupeň 4). K 

odpovedi “pozitívny” sa priklonilo zvyšných 42,9 % respondentov. 



4 
 

Realizačný tím SRI nasledujúcou otázkou mal záujem zistiť názor členov v otázke zastúpenia Sektorovej 

rady pre všetky relevantné divízie SK NACE Rev.2. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Zastupuje Sektorová rada všetky 
určené divízie SK NACE Rev.2? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci hlasujúci členovia uviedli, že Sektorová rada zastupuje všetky určené divízie SK NACE Rev.2. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Zastupuje Sektorová rada všetky 
určené divízie SK NACE Rev.2? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

Ak riešime iba našu Sektorovú radu, tak áno, k iným sa neviem vyjadriť. Akurát si nepamätám, že by 
medzi NŠZ figurovali také, čo by boli zaradené v 35.14 – predaj – elektriny. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Optimálne inštitucionálne zloženie Sektorovej rady je významným predpokladom úspešnej činnosti 

Sektorovej rady a zárukou komplexného riešenia úloh príslušného sektora a všetkých jeho úsekov. Z 

tohto pohľadu je veľmi dôležité poznať názor členov Sektorovej rady, expertov pôsobiacich v tomto 

odbornom tíme v realizačnom období projektu.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Je podľa Vás inštitucionálne zloženie 
Sektorovej rady optimálne? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100 % členov Sektorovej rady, ktorí vyplnili dotazník uviedlo, že inštitucionálne zloženie Sektorovej 

rady je optimálne. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Keby ste v rámci inštitucionálneho 
a/alebo personálneho zloženia Sektorovej rady mohli niečo zmeniť, čo by to bolo? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• bez zmien 

• doplniť základnú školu 

• asi by som pozval do Sektorovej rady aj takých členov, ako bol napr. pán Hatala, ktorý bol 
len dočasný člen skupiny pre sektorovú stratégiu, pretože má veľký rozhľad vo vývoji v 
sektore 

• nevidím dôvod na žiadne zmeny 

• súčasné zloženie Sektorovej rady je postačujúce 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Nasledujúca otázka vyzýva na vyjadrenie sa k zotrvaniu jednotlivých druhov subjektov v Sektorovej 

rade. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: V zložení Sektorovej rady by mali 
zostať: 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci členovia Sektorovej rady sa zhodli, že v zložení sektorovej rady by mali zostať Príslušný ústredný 

orgán štátnej správy, Profesijné a stavovské organizácie, Vedecké inštitúcie, Stredné školy, Vysoké 

školy a ŠIOV. 

Najväčšiu podporu na zotrvanie v inštitucionálnom zložení Sektorovej rady (100 %) získali profesijné 

a stavovské organizácie, príslušný ústredný orgán štátnej správy, ŠIOV, vedecké inštitúcie, stredné 

školy a vysoké školy. Zhodne (85,7 %) mali zamestnávatelia a úrady práce. Len cca 57 % - nú podporu 

zúčastnených členov mali orgány územnej samosprávy. 

  



7 
 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: V zložení sektorovej rady by mali 
zostať: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

•  do budúcna navrhujem zaradiť do členskej základne Sektorovej rady zástupcu základnej 
školy 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Realizačný tím SRI v dotazníku uvádza aj otázky k definovaniu budúceho spôsobu a kritériám na 

členstvo v Sektorovej rade. 

 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

Až 57,1 % členov Sektorovej rady považuje za nutné, aby boli definované jednoznačné 

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

kategória organizácie a pod.). 

V nasledujúcej otázke sa zisťuje škála návrhov na podmienky a kritéria na členstvo v Sektorovej rade. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplňujúcu otázku: Aké podmienky/kritériá by 
ste napr. navrhovali? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• dĺžka praxe v organizácii, veľkosť organizácie (napr. nad 200 zamestnancov) 

• vzdelanie člena v danom odbore, dĺžka praxe 

• špecialista v danom obore 

• pracovné zaradenie člena 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Odpovede zúčastnených členov preferujú odbornú spôsobilosť členov vyjadrenú vzdelaním, 

pracovným zaradením s kompetenciami príslušnými k Sektorovej rade, dĺžkou praxe. 

Realizačný tím SRI tiež zaujímalo, aká by mala byť minimálna funkcia zástupcu orgánu štátnej správy v 

Sektorovej rade.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Aká by podľa Vás mala byť minimálna 
funkcia zástupcu orgánu štátnej správy v Sektorovej rade? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

42,9 %  respondentov spomedzi zúčastnených členov Sektorovej rady sa vyjadrilo, že riadiaca úroveň 

nerozhoduje pri funkcii zástupcu orgánu štátnej správy v Sektorovej rade. Rovnaké percento si myslí, 

že minimálna funkcia, ktorá môže zastávať danú pozíciu, je riaditeľ odboru a  14,3 % členov sa vyjadrilo, 

že by to mal byť štátny tajomník. 

V realizačnom období NP SRI sa akceptovalo, že jeden člen Sektorovej rady pôsobil ako zástupca 

viacerých inštitúcií. Opodstatnenosť takéhoto postupu bola predmetom nasledujúcej otázky.  
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 Odpovede členov Sektorovej na otázku: Je podľa Vás prínosné, ak jeden člen 
v Sektorovej rade zastupuje viaceré inštitúcie? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Podľa predložených odpovedí 71,4 % zúčastnených členov Sektorovej rady si myslí, že je prínosné, ak 

jeden člen v Sektorovej rade zastupuje viaceré inštitúcie. 

Nasledujúca otázka bola zameraná na zistenie názorov, či inštitucionálne zloženie Sektorovej rady v 

plnej miere splnilo požiadavky, ktoré k nemu definuje štatút Sektorovej rady.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Naplnilo zloženie Sektorovej rady 
naplno požiadavky štatútu vo vzťahu k inštitucionálnemu zloženiu?  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci hlasujúci členovia Sektorovej rady sa vyjadrili, že zloženie Sektorovej rady naplnilo požiadavky 

štatútu vo vzťahu k inštitucionálnemu zloženiu. 
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Prieskum medzi členmi Sektorovej rady bol zameraný aj na hodnotenie celkovej spokojnosti s 

činnosťou tajomníka Sektorovej rady. Na hodnotenie bola určená stupnica 1 – 5 (najnižšia - najvyššia 

spokojnosť). 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako ste celkovo spokojný s činnosťou 
tajomníka Sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci zúčastnení členovia Sektorovej rady vyjadrili najvyššiu mieru spokojnosti s činnosťou tajomníka 

Sektorovej rady.    

Zúčastnení členovia mali možnosť vysloviť sa k úrovni zabezpečenia informovanosti členov o úlohách 

Sektorovej rady v budúcnosti. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Poskytlo Vám tajomník dostatočné 
informácie o úlohách a plánoch Sektorovej rady na nasledujúce obdobie? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100% hlasujúcich členov Sektorovej rady vyjadrilo najvyššiu mieru spokojnosti ohľadom poskytovania 

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

tajomníka. 

Pre členskú základňu Sektorovej rady je mimoriadne dôležitá úroveň komunikácie s členmi, 

jednoznačnosť zadávania úloh a ich objasňovania, časový harmonogram a pod.  

 Odpovede členov Sektorovej rady 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 
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Všetkých 100 % respondentov zo Sektorovej rady vyjadrilo najvyššiu mieru spokojnosti ohľadom 

komunikácie tajomníka pri zadávaní úloh, vysvetlení, objasnení zadania zrozumiteľne tak, aby mali 

dostatočné informácie na vykonanie úlohy, splnenie zadania (písomne alebo osobne). 

Nasledujúca otázka smerovala k hodnoteniu činnosti tajomníka Sektorovej rady pri riešení úloh a 

problémov v Sektorovej rade.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Dokázal tajomník Sektorovej rady 
aktívne a efektívne riešiť námety jej členov a vzniknuté problémy v Sektorovej rade? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci zúčastnení členovia (v počte 7 členov) zo Sektorovej rady sa v odpovediach vyjadrili, že tajomník 

Sektorovej rady dokázala aktívne a efektívne riešiť námety jej členov a vzniknuté problémy. 

Hodnotená bola činnosť predsedu Sektorovej rady, ktorý plní významné úlohy pri koordinácii účasti 

členov na dosahovaní výsledkov a prínosu pre rozvoj sektora.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako ste celkovo spokojný s činnosťou 
predsedu Sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

100 % respondentov zo Sektorovej rady sa vyjadrilo, že predseda Sektorovej rady dokázal aktívne a 

efektívne riešiť námety jej členov a vzniknuté problémy v Sektorovej rade. 

Nasledujúca otázka širšie rozvádza plnenie povinností predsedu Sektorovej rady.  

 Odpovede členov Sektorovej rady 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 
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100 % členov zo Sektorovej rady sa vyjadrilo, že predseda dokázal riadiť, reprezentovať Sektorovú radu 

– konať v jej mene, zodpovedať za jej činnosť, zvolávať a viesť jej rokovania, v prípade potreby zriaďovať 

pracovné skupiny a pod.  

Účastníci prieskumu mali možnosť vyjadriť svoju spokojnosť/nespokojnosť s činnosťou garanta 

Sektorovej rady.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako ste celkovo spokojný s činnosťou 
garanta Sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Najvyššiu mieru spokojnosti s činnosťou garanta Sektorovej rady vyjadrilo 85,7 % členov, ktorí 

odpovedali na danú otázku. Zvyšných 14,4 % členov vyjadrilo spokojnosť stupňom 3 (na stupnici od 1 

do 5). 

Členom Sektorovej rady bola tiež položená otázka k usmerňovaniu činnosti Sektorovej rady pri plnení 

cieľov a dosahovaní výsledkov.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

Z odpovedí vyplýva, že garant dohliadal na odbornú úroveň výsledkov činnosti Sektorovej rady cez jej 

metodické usmerňovanie, upresňoval plnenie cieľov a úloh a vyjadroval sa k výsledkom činnosti 

Sektorovej rady.  

Skúsenosti vybraných krajín, ako aj niektorých inštitúcií zo Slovenskej republiky, potvrdzujú 

opodstatnenosť vytvárania sektorových partnerstiev a ich významný prínos pre prosperitu odvetví 

hospodárstva. Realizačný tím SRI sa obrátil s otázkou na členov Sektorovej rady na ich názor, akú 

funkciu by mala v procese uzatvárania sektorových partnerstiev zohrávať Sektorová rada.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Aké funkcie má podľa Vás spĺňať 
sektorová rada pri vytváraní sektorových partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré 
funkcie) 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Najviac (27,8 %) členov Sektorovej rady, zúčastnených na hodnotení, sa zhoduje vo svojich 

odpovediach na tom, že by mala Sektorová rada pri vytváraní sektorových partnerstiev vytvárať 

priestor na diskusiu. 22,2 % odpovedajúcich definovalo, že Sektorová rada by mala spĺňať funkciu 

priameho účastníka. Členovia vo významnej miere označili aj funkciu hodnotiteľa a funkciu facilitátora 

(zhodne 16,7 %). 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Aké funkcie má podľa Vás spĺňať 
sektorová rada pri vytváraní sektorových partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré 
funkcie) 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

Na otázku členovia Sektorovej rady vo forme tabuľky neodpovedali. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Otázka sleduje, či členovia Sektorovej rady majú poznatky o zapájaní sa organizácií, ktoré patria do 

inštitucionálneho zoskupenia Sektorovej rady do sektorových partnerstiev.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Zapájajú sa organizácie zastúpené 
v sektorovej rade do sektorových partnerstiev, projektov s inými inštitúciami? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z odpovedí 57,1 % respondentov – členov Sektorovej rady vyplynulo, že organizácie zastúpené 

v Sektorovej rade sa nezapájajú do sektorových partnerstiev, projektov s inými inštitúciami. 

Nasledujúca tabuľka prináša prehľad sektorových partnerstiev a projektov.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Prosím, vymenujte konkrétne 
sektorové partnerstvá a projekty s inými inštitúciami       

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• určite áno, Technická univerzita v Košiciach určite a predpokladám, že iní taktiež, počet 
partnerstiev TUKE sú desiatky 

• partnerstvá so strednými a vysokými školami v sektore; partnerstvá so vzdelávacími 
agentúrami 

• Assecco - projekt SOK (NP Systém overovania kvalifikácií) 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Členovia Sektorovej rady sa zúčastňovali na pravidelných rokovaniach podľa určeného časového 

harmonogramu. Nasledujúca otázka zisťuje, či takúto pravidelnosť očakávajú členovia aj v budúcnosti.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Považujete za dôležité zabezpečiť 
pravidelnosť rokovaní sektorovej rady v záujme podpory funkčnosti v plnení jej 
cieľov? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

71,4 % členov Sektorovej rady odpovedalo, že považujú za dôležité zabezpečiť pravidelnosť rokovaní 

Sektorovej rady v záujme podpory funkčnosti v  plnení jej cieľov. 

Rokovania Sektorovej rady sa realizovali dvomi formami – formou prezenčného rokovania a 

dištančného rokovania (najmä v čase pandémie). Realizačný tím SRI má záujem poznať názor členov, 

ktorá forma je efektívnejšia.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Je podľa Vás efektívnejšie dištančné 
rokovanie alebo prezenčné rokovanie sektorovej rady? 

   
Zdroj: Realizačný tím SRI 

71,4 % členov zo Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili hodnotenia, si myslí, že forma rokovania 

Sektorovej rady nie je rozhodujúca. Zvyšných 28,6 % členov Sektorovej rady odpovedalo, že považujú 

za efektívnejšie prezenčné rokovanie Sektorovej rady. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: V čom je podľa Vás sektorová rada 
nezastupiteľná ako nezávislé združenie vytvorené zo zákona? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• priestor na otvorenú diskusiu; prístup ku viacerým druhom informácií; analýza dát od 
rôznych subjektov 

• otvorená komunikácia s dobrými cieľmi 

• v rôznorodosti pohľadov subjektov zastúpených v Sektorovej rade 

• v efektívnosti práce s výstupmi 

• zdieľanie informácií 

• vytvára priestor na prepojenie informácií medzi štátnymi orgánmi, samosprávou, školami a 
podnikateľskými organizáciami 

• zloženie členov Sektorovej rady je vybrané zo zástupcov jednotlivých inštitúcií, ktoré sú 
príbuzné odborom energetiky.  

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Sektorové rady plnia významné úlohy pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti jednotlivých sektorov. 

Realizačný tím SRI zaujímalo, aká je pridaná hodnota sektorových rád.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: V čom vidíte kľúčovú pridanú hodnotu 
sektorovej rady? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• spoločná platforma pre podnikateľskú sféru, štátnu a verejnú správu a vzdelávacie inštitúcie 

• pri zabezpečení uplatnenia budúcich pracovníkov 

• v konfrontácii a vzájomnej úprave rozdielnych chápaní potrieb rôznych NŠZ, konfrontácii 
predstáv komerčného a akademického sveta v našej Sektorovej rade, v aktuálnosti 
informácií o inováciách 

• v spôsobe fungovania 

• zdieľanie informácií 

• prípravu kvalitných podmienok pre pracovný trh 

• pridaná hodnota Sektorovej rady je hlavne vo výbere členov Sektorovej rady z pohľadu 
odbornosti pre jednotlivé energetické sekcie (plyn, elektrina a teplo) 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V prieskume sa zisťoval názor členov Sektorovej rady na ich možnosti pomoci pri riešení úloh spojených 

so vzdelávaním a zamestnanosťou v sektore.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

Všetkých 100 % respondentov zo Sektorovej rady sa vyjadrilo, 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 sektore. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie vyššie uvedenej otázky: Prosím, 
uveďte konkrétny prínos::os 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• akreditačný proces na VŠ - prestavba študijných programov podľa potrieb praxe 

• mám väčšiu vedomosť aké sú aj iné problémy a aké sú problémy na školách a systéme 

• ak sa správne zadefinujú budúce potreby povolaní a na to sa nastaví systém vzdelávania a 
prípravy na školách, vieme tak efektívnejšie riešiť potreby trhu. Predpokladá to ale aktívnu 
účasť škôl, ktoré budú opatrenia implementovať 

• výrazne lepšia príprava uchádzačov o zamestnanie 

• pri nábore 

• odborné skúsenosti z dlhoročnej práce v oblasti energetiky 

• pri aktivitách pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady som často komunikoval so sekciami 
ľudských zdrojov akciových spoločností, a už pri týchto komunikáciách sa začali riešiť 
programy nástupníctva pracovníkov na jednotlivé pracovné pozície 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k otázke vyššie: Prosím, uveďte 
dôvod vášho tvrdenia:  

  Odpovede členov Sektorovej rady 

Na otázku členovia Sektorovej rady vo forme tabuľky neodpovedali. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Sektorové rady počas realizácie projektu vytvorili viaceré náročné dokumenty, ktoré obsahovali návrhy 

a odporúčania na zlepšenie situácie v odvetviach hospodárstva, napr. tak v oblasti identifikácie potrieb 

trhu práce na kvalifikovanosť pracovnej sily, sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, inovácií s 

vplyvom na jednotlivé zamestnania, na prepájanie trhu práce so systémom celoživotného vzdelávania 

a i. Realizačný tím SRI zisťuje u členov Sektorovej rady, ktoré z vytvorených dokumentov využili v praxi. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na zadanie: Uveďte, ktoré výstupy z projektu SRI 
ste využili v praxi 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z predložených odpovedí vyplýva, že zhodne po 27,8 % členov Sektorovej rady uviedlo, že z projektu 

SRI využili v praxi výstupy k inováciám a informáciám zo sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

22,2 % opýtaných uviedlo použitie materiálov z expertnej činnosti Sektorovej rady. 16,7 % členov 

poznamenalo, že použili v praxi výstupy k NŠZ (národným štandardom zamestnaní). Najmenej, 5,6 % 

členov uviedlo, že použili v praxi výstupy k sektorovým partnerstvám. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Uveďte, ktoré výstupy z projektu SRI 
ste využili v praxi: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

iné: Informácie o stratégii v energetike 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako ste vybrané výstupy z projektu SRI 
využili? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• príprava akreditačných podkladov 

• pre informovanie o činnosti SR 

• napr. v rámci rozvoja projektov v oblasti batériových úložísk sme mohli do NŠZ zadefinovať 
naše predstavy a potreby na budúce aj súčasné profily zamestnancov. 

• pre osobnostný rozvoj 

• napríklad v hiringu 

• informácie o príprave ľudských zdrojov do budúcnosti s ohľadom na nové trendy a 
technológie v energetike. 

• pri aktivitách pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady som často komunikoval so sekciami 
ľudských zdrojov akciových spoločností, a už pri týchto komunikáciách sa začali riešiť 
programy nástupníctva pracovníkov na jednotlivé pracovné pozície. Zároveň som zo 
zástupcami ľudských zdrojov hovoril o inováciách pre pracovné pozície. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Predmetom prieskumu bolo tiež hodnotenie účasti a prínosov jednotlivých inštitúcií združených v 

Sektorovej rade pre jej činnosť.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako hodnotíte prínos jednotlivých 
inštitúcií do činnosti sektorovej rady? 

 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Najvyšší prínos hodnotia členovia Sektorovej rady v prípade vysokých škôl (100 % členov vyjadrilo 

maximálnu spokojnosť), zamestnávateľov, stredných škôl a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 

(pri posledných 3 menovaných vyjadrilo zhodne po 85,7 % respondentov maximálnu spokojnosť). 

Náročnou úlohou sektorových rád bola tvorba sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Preto 

bola pre členov Sektorovej rady nastolená otázka, či podľa ich názoru možno takýto dokument 

považovať za nástroj na zabezpečenie kvalifikovaných pracovných síl v kontexte s inovačnými trendmi.  

 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

Všetkých 100 % respondentov zo Sektorovej rady sa vyjadrilo, že sektorová stratégia rozvoja ľudských 

zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) je vhodný nástroj v oblasti zabezpečovania kvalifikovaných ľudských zdrojov 

v sektore. SSRĽZ vychádza z inovačných trendov, ktoré stále vo väčšej miere ovplyvňujú situáciu na trhu 

práce.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na upresnenie k vyššie uvedenej otázke: Prosím, 
uveďte dôvod Vášho tvrdenia:  

  Odpovede členov Sektorovej rady 

Na otázku členovia Sektorovej rady vo forme tabuľky neodpovedali. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Nasledujúca otázka je zameraná na získanie odpovedí členov Sektorovej rady, či možno SSRĽZ 

implementovať v príslušnom sektore.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Je podľa Vás SSRĽZ implementovateľná 
v sektore, v ktorom pôsobíte? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

71,4 % členov zo Sektorovej rady z tých, ktorí sa zapojili do hodnotenia, sa vyjadrilo, že SSRĽZ je 

implementovateľná v sektore, v ktorom pôsobia. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplňujúcu informáciu k otázke vyššie: Prosím, 
uveďte dôvod Vášho tvrdenia:  

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• pôsobím v sektore vysokých škôl, máme iné stratégie pre rozvoj ľudských zdrojov 

• vidíme na realite výstupov. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: V čom vidíte najväčšie výzvy 
implementácie SSRĽZ do praxe? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• zosúladenie potrieb vzdelávania a praxe 

• v systéme vzdelávania a v nedostatkoch finančných, odborných a iných 

• podpora štátnych orgánov, zriaďovateľov škôl a samotných škôl  - zabezpečenie 
kvalifikovaných pedagógov pre výchovu a vzdelávanie potrebných profesií na trh práce - 
spôsob merateľnosti a vymožiteľnosti implementácie jednotlivých opatrení 

• za najväčšie výzvy považujem jednotlivé opatrenia na strane inštitúcií 

• správne nastaviť NŠZ 

• prehľad o kvalifikačných podmienkach pre jednotlivé profesie 

• príprava na tému Priemysel 4.0 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Vývoj spoločnosti, vrátane vývoja trhu práce a potreba zabezpečenia zodpovedajúcej kvalifikovanej 

pracovnej sily kladú otázku na frekvenciu aktualizácie SSRĽZ (podľa názoru členov Sektorovej rady). 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako často by mala byť podľa Vás SSRĽZ 
aktualizovaná? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Zhodne po 28,6 % členov Sektorovej rady sa vyjadrilo, že SSRĽZ by mala byť aktualizovaná buď raz 

ročne, raz za dva roky, alebo priebežne. 14,3 % členov odpovedalo, že SSRĽZ sa má aktualizovať v 

dlhšom intervale (ako 2 roky). 

Dôležité je tiež zameranie na prioritné oblasti aktualizácie SSRĽZ. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Na aké oblasti, v kontexte potrieb trhu 
práce, by sa mala aktualizácia SSRĽZ prioritne zamerať? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• štruktúra absolventov škôl, podpora vzdelávania zo strany priemyselnej praxe 

• na uplatniteľnosť a budúcnosť odvetvia 

• vývoj prihlášok študentov na kritické odbory štúdia na SŠ a VŠ v kontexte demografického 
vývoja v sektore - zmeny v inováciách v sektore - spolupráca škôl a firiem 

• na najnovšie trendy 

• vysoké a stredné školy 

• nové technológie pre energetický sektor - IT, UI, OZE, a pod. 

• automatizácia a digitalizácia 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Realizačný tím SRI očakáva odpovede členov, či podľa ich názoru sú akčné plány SSRĽZ pre sektor 

dostačujúce. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Sú aktivity uvedené v akčnom pláne 
SSRĽZ postačujúce pre rozvoj sektora? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetkých 100 % respondentov zo Sektorovej rady si myslí, že aktivity uvedené v  akčnom pláne SSRĽZ 

sú postačujúce pre  rozvoj sektora. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k vyššie uvedenej otázke: Uveďte 
prosím, čo by ste v akčnom pláne zmenili, resp. doplnili: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

Na otázku členovia Sektorovej rady vo forme tabuľky neodpovedali. 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Realizačný tím SRI očakáva návrhy členov Sektorovej rady na zmenu obsahu štruktúry SSRĽZ, konkrétne 

ktorý bod by bolo potrebné v budúcnosti vypustiť.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ak by ste mali možnosť zmeniť 
štruktúru SSRĽZ, čo by ste v nej neuvádzali? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetci hlasujúcich členovia zo Sektorovej rady sa zhodli, že na štruktúre SSRĽZ nechcú meniť nič. 

V odpovedi sa očakávajú návrhy na doplnenie zmenenej štruktúry SSRĽZ.  

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

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• iné: zostručnil by som analýzu sektora 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

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

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• záväznosť niektorých výstupov pre kompetentné orgány minimálne na úrovni prerokovania 

• nič 

• nemám návrhy 

• nič 

• bez pripomienok 

• nechcem doplniť 

• nechcem meniť nič 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Očakáva sa, že členovia Sektorovej rady celkovo ohodnotia prínos SSRĽZ na stupnici 1-5. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako celkovo hodnotíte prínos 
vypracovanej SSRĽZ? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

85,7 % opýtaných vyjadrilo najvyššiu spokojnosť, čo sa týka prínosu vypracovanej SSRĽZ. 14,3 % členov 

ohodnotilo prínos vypracovanej SSRĽZ stupňom 4 (na škále od 1 do 5). 

Obsahom nasledujúcej otázky je názor členov na kvalitu SSRĽZ. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako celkovo hodnotíte kvalitu 
vypracovanej SSRĽZ? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Na základe odpovedí je možné konštatovať, že členovia Sektorovej rady hodnotia kvalitu vypracovanej 

SSRĽZ pozitívne, keďže všetkých 100 % zúčastnených členov zvolilo najvyššiu mieru spokojnosti. 
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Nasledujúca otázka identifikuje zastúpenie stredných odborných škôl zapojených do systému duálneho 

vzdelávania. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Máte v sektorovej rade zastúpené 
stredné odborné školy, ktoré sú aktívne v rámci systému duálneho vzdelávania? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Až 71,4 % respondentov Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili hodnotenia, odpovedalo, že má v 

Sektorovej rade zastúpené aj stredné odborné školy, ktoré sú aktívne v rámci systému duálneho 

vzdelávania. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplňujúcu informáciu k otázke vyššie: Prosím, 
vymenujte Vám známe partnerstvá v systéme duálneho vzdelávania v sektore: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• informáciu nemám 

• SOŠE Sibírska, TT - tá má zastúpenie v sektorovej rade a zároveň má duálne vzdelávanie 
školy mimo sektorovú radu, ktoré majú duál: - SOŠE Rybničná BA, SOŠ IT Hlinícka BA, 
Duálna akadémia J. Jonáša BA 

• v rámci nášho úradu nevytvárame partnerstvá so strednými školami 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Nasledujúca otázka patrí do oblasti tvorby NŠZ. Očakáva sa odpoveď členov, ako hodnotia Sektorovou 

radou garantované a spracované NŠZ.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

Z odpovedí členov Sektorovej rady je zrejmé, že hodnotia kvalitu NŠZ spracovaných Sektorovou radou 

pozitívne, keďže 71,4 % členov vyjadrilo najvyššiu mieru spokojnosti so štandardami zamestnaní 

a 28,6 % zvolilo spokojnosť so stupňom 4 (na stupnici od 1 do 5). 

Implementácia inovácií do NŠZ je aktuálnou a významnou úlohou. Realizačný tím SRI má záujem tento 

proces zefektívňovať, preto očakával názor členov k tejto téme. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Viete si predstaviť efektívnejší prenos 
inovácií do NŠZ? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Až 57,1 % hlasujúcich členov Sektorovej rady si nevie predstaviť efektívnejší prenos inovácií do NŠZ. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na zadanie: Uveďte prosím, aký spôsob 
identifikácie/vyhľadávania inovácií navrhujete: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• vypracovanie cielených analýz z dotknutých ministerstiev 

• v medzinárodných komunitách 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Považujete publicitu výstupov 
národného projektu SRI a z činností Sektorovej rady za dostačujúcu? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Až 57,1 % členov Sektorovej rady sa vyjadrilo, že nepovažuje publicitu výstupov národného projektu 

SRI a publicitu činností Sektorovej rady za dostačujúcu. 

Medzi významné formy zabezpečenia informácií o projekte a činnosti Sektorovej rady patrí ich 

prezentácia na konferenciách a podobných podujatiach.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Na akých konferenciách a podujatiach 
(národné/medzinárodné) ste mali príležitosť prezentovať činnosť a výsledky činnosti 
Sektorovej rady? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• ako člen na zasadnutí Akreditačnej rady TU v Košiciach 

• naše podujatia Priemyselného inovačného klastra 

• zatiaľ nikde 

• z pohľadu zamerania nášho úradu nie je možné prezentovať tieto výsledky 

• bez príležitosti 

• neprezentoval som 

• nemal som príležitosť 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Realizačný tím SRI zaujímali odpovede členov Sektorovej rady ako využili údaje zo SSRĹZ. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Využili ste spracované dáta v SSRĽZ aj 
na iný účel ako pre činnosť Sektorovej rady? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Viac ako polovica respondentov (57,1 % členov Sektorovej rady) odpovedala, že spracované dáta v 

SSRĽZ nevyužili na iný účel ako bola činnosť Sektorovej rady. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k otázke vyššie: Uveďte prosím, na 
aký účel ste dáta využili: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• príprava podkladov pre akreditáciu študijných programov 

• pri nábore 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Respondentom sa umožnilo uviesť, o aký druh analýz, resp. dát by mali záujem pri výkone činnosti 

Sektorovej rady.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Aký druh analýz, resp. dát by ste 
privítali v rámci činnosti Sektorovej rady? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• potrebná štruktúra absolventov VŠ 

• všetko v poriadku 

• priebežné sledovanie implementácie opatrení SSRĽZ 

• analýzy obsiahnuté v rámci činnosti boli dostačujúce 

• štatistiky 

• analýzu využitia spracovaných NŠZ v podnikateľských organizáciách 

• viac informácií o inováciách 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Ide o tému hodnotenia analytických a prognostických vstupov dodávateľa projektu na stupnici 1 – 5. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako hodnotíte analytické 
a prognostické vstupy dodávateľa projektu? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Všetkých 100 % členov Sektorovej rady vyjadrilo najvyššiu mieru spokojnosti s analytickými 

a prognostickými vstupmi dodávateľa projektu.  

Ide o zistenie využívania externých dát pri činnosti Sektorovej rady členmi Sektorovej rady.  

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Využívali ste pri činnosti Sektorovej 
rady aj iné, externé dáta?  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

57,1 % členov Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili dotazníka, sa vyjadrili, že pri činnosti Sektorovej rady 

využívali aj externé dáta. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k otázke vyššie: Uveďte prosím, z 
akého zdroja ste dáta využívali: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• internet 

• OECD materiály a iné medzinárodné informácie  

• dáta, ktoré priniesli niektorí členovia Sektorovej rady  

• platná legislatíva SR 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

 Členovia Sektorovej rady mali odpovedať, či osobne pôsobili v medzirezortných 
pracovných skupinách alebo pri tvorbe strategických dokumentov. Odpovede členov 
Sektorovej rady na otázku: Zúčastňovali ste sa Vy osobne medzirezortných 
pracovných skupín, resp. prípravy strategických dokumentov na národnej úrovni? 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

57,1 % členov Sektorovej rady pre uviedlo, že sa osobne nezúčastňovali medzirezortných pracovných 

skupín, respektíve prípravy strategických dokumentov na národnej úrovni. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k otázke vyššie: Uveďte prosím, 
akých medzirezortných pracovných skupín ste sa zúčastňovali: 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Zhodne po 25 % členov zo Sektorovej rady zapojených do dotazníka sa zúčastňovalo v rámci 

medzirezortných pracovných skupín prípravy Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, prípravy 

Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko; tvorby, resp. novelizácie právnych predpisov 

a procesu akreditácie študijného programu. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k otázke vyššie: Uveďte prosím, 
akých medzirezortných pracovných skupín ste sa zúčastňovali: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• iné: pripomienkovanie vyššie uvedených 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Odporúčali by ste, aby bola Sektorová 
rada oficiálnym účastníkom medzirezortného pripomienkového konania v rámci 
legislatívneho procesu? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Až 85,7 %  členov Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili hodnotenia, by odporúčalo, aby bola Sektorová 

rada oficiálnym účastníkom medzirezortného pripomienkového konania v rámci legislatívneho 

procesu. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Kde vidíte budúci potenciál využitia 
Národnej sústavy povolaní a činnosti sektorových rád? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• spoločná platforma pre daný sektor pre priemysel a vzdelávacie inštitúcie 

• v zabezpečení chodu aj v budúcnosti, aby daná činnosť pokračovala 

• prepojenie NSP, NSK, SOK pod jeden projekt, aby sa nevytvárali podobné veci iným 
spôsobom a aby boli tie veci navzájom previazané 

• v aktualizovanej príprave uchádzačov o zamestnanie 

• v kvalitnej príprave pracovníkov na príslušné povolania v oblasti energetiky s ohľadom na 
nové technológie 

• príprava a vzdelávanie na stredných a vysokých školách podľa potrieb vyplývajúcich z 
požiadaviek trhu práce 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Nasledujúca otázka súvisí s hodnotením kvality implementácie NP SRI. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Ako hodnotíte kvalitu implementácie 
NP SRI? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Najvyššiu mieru spokojnosti deklarovalo 85,7 % členov zo Sektorovej rady. Zvyšných 14,3 % 

zúčastnených členov Sektorovej rady vyjadrilo kvalitu implementácie stupňom spokojnosti 4. 

V nasledujúcej tabuľke sa požadujú odpovede na definovanie kľúčovej pridanej hodnoty NP SRI. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: V čom je podľa Vás kľúčová pridaná 
hodnota NP SRI? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• analytické dáta, platforma pre prípravu strategických dokumentov sektora 

• pre uplatniteľnosť mladých ľudí 

• vytvorenie SSRĽZ 

• v spôsobe spracovania a celistvosti informácií 

• kvalitné informácie 

• kľúčová pridaná hodnota NP SRI je v aktualizácii NŠZ a v zohľadňovaní požiadaviek na 
Priemysel 4.0 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Od členov Sektorovej rady sa očakáva názor na možnosť využitia NP SRI na presadzovanie potrieb 

sektora.  
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Je podľa Vás možné presadzovať 
záujmy a potreby sektora prostredníctvom NP SRI? 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• za podpory štátnej správy a profesijných združení 

• áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V prieskume sa zisťuje aj záujem členov Sektorovej rady pracovať na projekte bez podpory zdrojov EÚ. 

 
 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

85,7 % členov Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili hodnotenia, sa zhodli, že aj v prípade, ak by bolo 

nevyhnutné v prechodnom období zabezpečiť fungovanie Sektorovej rady bez podpory zdrojov EÚ, 

boli by ochotní v spolupráci pokračovať. 

Členom Sektorovej rady bola položená otázka, či podľa ich názoru je organizačné zabezpečenie činnosti 

Sektorovej rady v národnom projekte optimálne. 
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 Odpovede členov Sektorovej rady na otázku: Považujete organizačné zabezpečenie 
činnosti Sektorovej rady v rámci národného projektu SRI za optimálne? 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

85,7 % zo Sektorovej rady, ktorí sa zúčastnili dotazníka, sa vyjadrilo, že považujú organizačné 

zabezpečenie činnosti Sektorovej rady v  rámci národného projektu SRI za optimálne. 

 Odpovede členov Sektorovej rady na doplnenie k otázke vyššie: Uveďte prosím, 
v čom navrhujete zlepšenie: 

  Odpovede členov Sektorovej rady 

• malo by to mať stabilné zdroje a nie len projektové 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Očakávali sa návrhy na zlepšenie činnosti Sektorovej rady.  

 Odpovede členov Sektorovej rady 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 

• sledovať požiadavky trhu na štruktúru absolventov a ich výraznejšia publicita 

• viac odbornej diskusie a menej prezentovania materiálov, ktoré si môžeme iba prečítať 

• stretnutia prevažne online, ale 2x do roka prezenčne 

• súčasné nastavenie je potencionálne 

• prezentácia dosiahnutých výsledkov pre širšiu verejnosť a nie len pre odbornú  

• podľa môjho názoru sektorová rada funguje dobre 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3. NÁVRHY A ODPORÚČANIA Z VÝSLEDKOV 

HODNOTENIA FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 

SEKTOROVEJ RADY 

 

Na základe vyššie uvedených údajov možno zhodnotiť, že členovia Sektorovej rady sú spokojní 

s aktuálnym inštitucionálnym/personálnym zložením Sektorovej rady, ale zároveň by uvítali rozšírenie 

členskej základne o ďalších zástupcov zo strany vzdelávania, a to zástupcov z radov základných škôl. 

Členovia Sektorovej rady považuje za nutné, aby boli definované jednoznačné podmienky/kritériá 

na členstvo v Sektorovej rade (napr. pracovné zaradenie člena, veľkostná kategória organizácie a pod.). 

Z odpovedí možno konštatovať, že preferujú odbornú spôsobilosť členov vyjadrenú vzdelaním, 

pracovným zaradením s kompetenciami príslušnými k Sektorovej rade a dĺžkou praxe. Zároveň sa 

členovia vyjadrili, že je prínosné, ak jeden člen Sektorovej rady zastupuje viaceré inštitúcie. 

Z výsledkov možno usudzovať, že členovia Sektorovej rady vnímajú ako spájanie odborníkov z rôznych 

oblastí a pôsobiacich na rôznych stupňoch riadenia vedie k vytváraniu kontaktov prospešných pre 

sektor. Aktivite významne napomáha aj rola tajomníka.  

Skúsenosti vybraných krajín, ako aj niektorých inštitúcií zo Slovenskej republiky potvrdzujú 

opodstatnenosť vytvárania sektorových partnerstiev a ich významný prínos pre prosperitu odvetví 

hospodárstva. Členovia Sektorovej rady sa zhodli, že Sektorová rada by mala pri vytváraní sektorových 

partnerstiev vytvárať priestor na diskusiu, prípadne spĺňať funkciu priameho účastníka. Zároveň 

výsledky preukázali až viac ako 50%-nú nespokojnosť so zapájaním sa organizácií zastúpených 

v Sektorovej rade do sektorových partnerstiev. 

Respondenti považujú za dôležité zabezpečenie pravidelných rokovaní v záujme podpory funkčnosti 

v plnení jej cieľov. 

Členovia Sektorovej rady sa zhodli, že SSRĽZ je vhodným nástrojom na zabezpečenie kvalifikovaných 

ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy a vývoj na trhu práce a zároveň vidia možnosť 

implementácie opatrení a aktivít v sektore. Členovia nemajú jednotný názor v rámci periodicity 

aktualizácie SSRĽZ. Dopytovaní  respondenti navrhli v rámci aktualizácie SSRĽZ sa zamerať na: 
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- štruktúru absolventov škôl, podporu vzdelávania zo strany priemyselnej praxe, 

- uplatniteľnosť a budúcnosť odvetvia, 

- vývoj prihlášok študentov na kritické odbory štúdia na SŠ a VŠ v kontexte demografického 

vývoja v sektore, 

- nové technológie pre energetický sektor, vrátane automatizácie a digitalizácie. 

Členovia Sektorovej rady by privítali pre svoju prácu nasledovné druhy analýz, resp. dát, a to: 

- štruktúru absolventov VŠ, 

- analýzu využitia spracovaných NŠZ v podnikateľských organizáciách, 

- viac informácií o inováciách. 

Z odpovedí členov Sektorovej rady je zrejmé, že kvalitu NŠZ spracovaných Sektorovou radou hodnotia 

pozitívne. 

Až 57,1 % členov Sektorovej rady sa vyjadrilo, že nepovažuje publicitu výstupov národného projektu 

SRI a publicitu činností Sektorovej rady za dostačujúcu. 

Napriek pozitívnemu hodnoteniu fungovania Sektorovej rady počas projektového obdobia do budúcna 

vidíme aj priestor na zlepšenie. Preto členovia Sektorovej rady pre budúce fungovanie odporúčajú 

napríklad:  

- sledovať požiadavky trhu práce na štruktúru absolventov a ich výraznejšia publicita, 

- v rámci rokovaní Sektorovej rady viac odborne diskutovať a menej prezentovať materiály, 

- prezentovať dosiahnuté výsledky pre širšiu verejnosť a nie len pre odbornú. 

Zároveň členovia Sektorovej rady vidia budúci potenciál využitia NSP a činnosti sektorových rád 

nasledovne: 

- vo vytvorení spoločnej platformy pre daný sektor – priemysel a vzdelávacích inštitúcií, 

- v prepojení národných projektov NSP, NSK, SOK, resp. v zlúčení,  

- v aktualizácii prípravy uchádzačov o zamestnanie, 
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- v kvalitnej príprave pracovníkov na príslušné povolania v oblasti energetiky s ohľadom na nové 

technológie, 

- v príprave a vzdelávaní na stredných a vysokých školách podľa potrieb vyplývajúcich 

z požiadaviek trhu práce. 
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