
8. rokovanie
Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu



PROGRAM  
ROKOVANIA

1. Otvorenie rokovania

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho 
obdobia

3. Zmeny v personálnom a inštitucionálnom 
zložení Sektorovej rady

4. Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov (SSRĽZ)

5. Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu NŠZ

6. Ranking poskytovateľov vzdelávania

7. Národné štandardy zamestnaní (NŠZ)

8. Závery z rokovania



Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho 
obdobia

1. Vypracovávanie/pripomienkovanie NŠZ podľa harmonogramu tvorby a 
revízie

2. Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

3. Sledovanie inovácií a strategických dokumentov v sektore chémia a 
farmácia

4. Pravidelné vedenie výkazníctva v IS 



Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady

Ukončenie spolupráce - žiadosť o novú nomináciu 

MH SR – Božena Brinzová

Ukončenie spolupráce

Nexis Fibers – Martina Balogová



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ 
STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH 

ZDROJOV



ZLOŽENIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE 
AKTUALIZÁCIU SEKTOROVEJ STRATÉGIE 

ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Zloženie pracovnej skupiny 

Budzák Martin
Ikrényiová 
Katarína Kollárová Marta

Ondrejkovičová 
Iveta Štefánik Peter Weissová Zuzana Ivana Káčerová Ivan Hudec

Fratrič Ján Jancíková Lenka Matulová Mária Surová Silvia Tesař Tomáš
Žatkovičová 

Viera Jan Šajbidor Vladimír Očenáš



AKTUALIZÁCIA SEKTOROVEJ STRATÉGIE 
ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

1. KAPITOLA - Základné informácie o sektore a 

komponenty definovania SSRĽZ

1.1. Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do 

roku 2030

1.2 Strategická analýza sektora, PESTLE, SWOT

1.3. Predpokladané vývoje tendencie do roku 2030 s 

dopadom na ľudské zdroje

1.4. Manažérske zhrnutie

2. KAPITOLA - Návrh sektorových opatrení na 

zabezpečenie ĽZ v súlade s vývojom na trhu práce a 

inováciami

Vývojové trendy v sektore + aktivity na splnenie opatrení

Posudok vypracoval:

Doc. Ing. Peter Magvaši, CSc.



SPÄTNÁ VÄZBA ČLENOV 
SEKTOROVEJ RADY

1. KAPITOLA - Základné informácie o sektore a komponenty definovania SSRĽZ

PhDr. Katarína Ikrényiová

Chemický a farmaceutický priemysel patrí k odvetviu s podpriemerným podielom VŠ zamestnancov, ale aj s vysokým 
podielom odchodu zamestnancov so VŠ vzdelaním do zahraničia, či ich vysokým uplatnením v iných odboroch. Pre 
najbližšie obdobie bude potrebné práve v sektore zvýšiť kvalitu VŠ absolventom ako v medziodborovou štúdiu, ako aj 
v progresívnych oblastiach sektora a aplikovanom výskume, ale aj väčším smerovaním absolventov do oblasti vedy a 
výskumu. – príležitosť do SWOT -[9:45] Alena Ciburová

V sektore je podpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. 

Z celkového počtu pracovných miest v sektore tvoria 12 % manažérske pozície 

a pozície pre špecialistov. Ich podiel za posledných 10 rokov vzrástol o 1 p. b. 

Priemysel 4.0. - si bude vyžadovať zvýšenie kvalifikácie stredoškolských absolventov, zmenu metód a foriem ich 
odbornej prípravy. Podiel kvalifikovaných stredoškolských absolventov a absolventov s vyšším odborným vzdelaním sa 
bude musieť  v priebehu 10 rokov výrazne zvýšiť. – príležitosť do SWOT

Podpora mobility zamestnancov - mobilita v rámci sektoru viď 1.3.1 je v sektore veľmi nízka – príležitosť do SWOT

Chemické a farmaceutické odbory často pripravujú absolventov pre zamestnania, ktoré sú súčasťou iných sektorov. Do 
určitej miery je to aj spôsobené medziodvetvovým zameraním sektoru.  Počet absolventov, ktorí tvoria budúcu 



SPÄTNÁ VÄZBA ČLENOV 
SEKTOROVEJ RADY

1. KAPITOLA - Základné informácie o sektore a komponenty definovania SSRĽZ

PhDr. Katarína Ikrényiová

PESTLE – Sociálne aspekty - Veľká časť odvetvia má vysokú produktivitu práce, čo je spôsobené aj viaczmenou prácou. 
Vysoký podiel žien zamestnaných v sektore môže byť aj hrozbou, v prípade, že ženy sú zamestnané na nižšie 
kvalifikovaných pracovných pozíciách. Automatizácia a robotizácia môže tak v sektore spôsobiť sociálne problémy.

Podpora zamestnanosti kvalifikovaných a skúsených zamestnancov – podpora inštitútu prác na skrátený úväzok, ktorá 
umožní aby špecialisti, resp. kvalifikovaní zamestnanci boli zdieľaní viacerými organizáciami- popri špecialistoch na 
kratší pracovný pomer tak môžu vyrasť budúci špecialisti vo viacerých organizáciách. Okrem toho pri nízkom počte 
špecialistov a pri situácii nízkej fluktuácie organizácie nebudú schopné zaplatiť týchto špecialistov na celý pracovný 
úväzok čo je nie len nemožné ale aj zbytočné. Špecialisti sú motivovaní rôznym druhom práce a rôznymi 
príležitosťami, novými výzvami - predikcia vývoja/príležitosť do SWOT



SPÄTNÁ VÄZBA ČLENOV 
SEKTOROVEJ RADY

2. KAPITOLA - Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ĽZ v 

súlade s vývojom na trhu práce a inováciami

PhDr. Katarína Ikrényiová – Návrhy nových aktivít

Cieľ: Príprava študentov III. stupňa VŠ štúdia na ich uplatnenie vo vede a výskume, alebo posilnenia ich postavenia vo 
vede a výskume. 
• Návrh: Vypracovanie návrhu mechanizmu podpory zapájania študentov III. stupňa VŠ štúdia do praxe vo vedecko-

výskumných organizáciách.  

• Návrh: Podpora vytvárania partnerstiev medzi VVI a VŠ s cieľom zabezpečiť kontinuálne prenášanie najnovších 
poznatkov vedy a výskumu do študijných programov, podpora stáží a projektov. – zväzy 

Cieľ: Aktualizačná príprava lektorov, pedagógov a zamestnancov.
• Návrh: Príprava krátkodobých odborných seminárov, workshopov, prezentácií na úrovni organizácii s cieľom 

prezentácie lokálnych VVI udržania kontinuity prenosu najnovších poznatkov vedy a výskumu do praxe. - zväzy

Cieľ: Posilnenie spolupráce zamestnávateľov/VVI/VŠ. 

• Návrh: Zapájanie zástupcov VVI do organizácie/prezentácie najnovších vedecko-technologických poznatkov na 

odborných podujatiach organizovaných sektorovými zväzmi.



SPÄTNÁ VÄZBA ČLENOV 
SEKTOROVEJ RADY

Ing. Ján Fratrič CSc.

Pre realizáciu vážnych premien priemyselných odvetví v Európe podľa smerníc EK by sme mali do našej stratégie zakomponovať tieto dve 
podmienky splniteľnosti a to: 

• Zabezpečiť pre transformáciu chemického priemyslu na Slovensku dostatok energie - vrátane do všetkých priemyselných odvetví, 
ktoré využívajú pri svojej produkcii chemické prevádzky (a to sú prakticky všetky rozhodujúce odvetvia). Nadnárodné chemické 
koncerny už v súčasnosti investujú obrovské sumy do energetického priemyslu a zároveň potichu budujú energeticky náročné 
chemické prevádzky mimo územia EU.

• Zabezpečiť pre transformáciu chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku dostatok investičných zdrojov a to aspoň pre 
slovenské spoločnosti.

• Prerokovať niektoré body SWOT analýzy, ktoré si vo svojich formuláciách trochu odporujú napr.: 
výborné výskumné organizácie - nejestvujúci technologický výskum 

stanovisko ku skvele pripraveným absolventom VŠ  - stanoviská AZZZ a RUZ k danej problematike a odtrhnutosť študijných programov VŠ 
od praxe.



INOVÁCIE
VO VÄZBE
NA TVORBU
A REVÍZIU
NŠZ 1. KROK: INOVÁCIE A ICH 

CHARAKTERISTIKY 

2. KROK: KTORÉ ZAMESTNANIA INOVÁCIE 
OVPLYVNIA?

3. KROK: AKÉ „BUDÚCE“ VEDOMOSTI A 
ZRUČNOSTI SI BUDÚ INOVÁCIE 
VYŽADOVAŤ?



https://sri.sk/portal/innovation/impact/









https://sri.sk/portal/innovation/impact/







RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA



RANKING 
POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

V predchádzajúcom období sme sa pýtali:

1. Zisťovanie preferencií formy a kritérií hodnotenia poskytovateľov
vzdelávania. 

2. Identifikácia najrelevantnejších škôl - 31 v sektore.

3. Škálovanie hľadísk uplatniteľnosti absolventov - dotazník. 

4. Analýza a vyhodnotenie získaných údajov. 



Metóda výpočtu
Pri výpočte rankingu bola použitá kvantilová metóda, kedy je hodnota ukazovateľa prevedená na kvantil, 
resp. určené percento objektov, ktoré majú horšiu hodnotu ukazovateľa ako daný objekt. Tieto kvantily boli
následne prevážené váhami ukazovateľov získanými a vypočítanými v predchádzajúcej časti a bol určený
jednotný kvantil, ktorý je súčasne finálnym rankingom entity v rozmedzí 1-100.

RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Zdroje vstupujúce k danému ukazovateľovi
▪ dáta, ktoré sú prepojené do systému sledovania uplatnenia absolventov www.uplatnenie.sk,
▪ údaje z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania,
▪ údaje zo zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04,
▪ údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
▪ údaje zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,
▪ vlastná metodika TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.,
▪ zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
▪ údaje z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

http://www.uplatnenie.sk/


Stredné školy:

• Mzdy

• Nezamestnanosť

• Práca v odbore

• Pokračovanie na VŠ

• Výučba a výsledky

Vysoké školy: 

• Mzdy

• Nezamestnanosť

• Práca v odbore

• Záujem o štúdium a výučbu

ROZDELENIE HLAVNÝCH 
KATEGÓRIÍ UKAZOVATEĽOV 
HODNOTENIA 



STREDNÉ ŠKOLY 
ČIASTKOVÉ KRITÉRIA

▪ MZDY

• do piatich rokov od ukončenia (aj regionálne),
• po piatich rokov od ukončenia (aj regionálne),
• spolu (aj regionálne),
• rast miezd (aj regionálne),
• mzda absolventa.

▪ NEZAMESTNANOSŤ

• miera nezamestnanosti 3, 6, 12 a 24 mesiacov 
od ukončenia štúdia (aj regionálne), 

▪ PRÁCA V ODBORE

• podiel pracujúcich v odbore (nad/pod 5r. od 
ukončenia),

• podiel pracujúcich v odbore u absolventov,
• podiel nadkvalifikovaných (nad/pod/spolu 5r. 

od ukončenia).

▪ POKRAČOVANIE NA VŠ

• hodnotenie odborov, na ktoré pokračujú v 

štúdiu,

• podiel prihlásených/zapísaných.

▪ VÝUČBA A VÝSLEDKY

• podiel žiakov na učiteľa,

• počet študentov pripravujúcich pre sektor,

• výsledky maturity z matematiky, slovenského a 

cudzieho jazyka.



Stredné školy

Poradie:

1. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice  
farmaceutický laborant

2. Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, 
Banská Bystrica - farmaceutický laborant

3. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 
Bratislava - farmaceutický laborant

5311M00 farmaceutický laborant



• biotechnológia a farmakológia
• manažérstvo kvality v chemickom 

laboratóriu

• technológia kozmetiky a 
chemických liečiv

• chemik operátor

• chemik operátor• chemik operátor
• chemická informatika

STREDNÉ ŠKOLY – CHEMICKÉ ODBORY



Stredoškolské odbory pripravujúce absolventov pre sektor 

Stredoškolské odbory

manažérstvo kvality v 
chemickom laboratóriu

technológia kozmetiky a 
chemických liečiv

chemik operátor

biotechnológia a farmakológia farmaceutický laborant
chemický a farmaceutický 

priemysel

chemická informatika
biochemik - výroba piva a 

sladu
operátor gumárskej a 
plastikárskej výroby

procesný špecialista pre 
chemický a farmaceutický 

priemysel

biochemik - mliekarská 
výroba

operátor spracovania plastov 

technik spracovania plastov biochemik
technik pre chemický a 

farmaceutický priemysel 

Uplatňujú sa u 
nás alebo v 

potravinárstve? 



VYSOKÉ ŠKOLY 
ČIASTKOVÉ KRITÉRIA

▪ MZDY

• do piatich rokov od ukončenia,
• po piatich rokov od ukončenia,
• spolu,
• rast miezd,
• mzda absolventa.

▪ NEZAMESTNANOSŤ

• miera nezamestnanosti 3, 6, 12 a 
24 mesiacov od ukončenia štúdia,

▪ PRÁCA V ODBORE
• podiel pracujúcich v odbore (nad/pod 5r. od 

ukončenia),
• podiel pracujúcich v odbore u absolventov,
• podiel nadkvalifikovaných (nad/pod/spolu) 5r. 

od ukončenia).

▪ ZÁUJEM O ŠTÚDIUM A VÝUČBA
• podiel pedagógov na študenta,
• podiel prihlásených/zapísaných,
• počet študentov pripravujúcich sa pre sektor.



Vysoké školy

Poradie:

1. Univerzita Komenského v Bratislave -
Farmaceutická fakulta 

2. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach - Fakulta veterinárskeho lekárstva 

3. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta 
chemickej a potravinárskej technológie

farmácia





Vysoké školy
pripravujúce
absolventov
pre sektor

Škola Fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave Farmaceutická fakulta

Slovenská technická univerzita v 
Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

Strojnícka fakulta 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach - Fakulta 

veterinárskeho lekárstva 

Fakulta veterinárskeho lekárstva 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

Fakulta prírodných vied

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológii 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta prírodných vied

4. v poradí 
Procesná 
technika -

chemické a 
potravinárske 

stroje a 
zariadenia



Vyplývajúce otázky

1. Súhlasíme s výberom odborov/fakúlt? 

2. Ktoré kritéria sú pre nás relevantné? 

3. Aký systém zverejňovania 
preferujeme? 

Termín: 17. november 2021



Národné štandardy 
zamestnaní 



Sumárne informácie
Počet 
NŠZ

Počet 
autorov 

Počet 
schválených 

Počet 
rozpracovaných 

45 12 21 8



NŠZ bez autora
Názov NŠZ Autor/ka NŠZ Členovia pracovnej skupiny Tvorba/Revízia NŠZ

Farmaceutický reprezentant R

Aplikačný technik v chemickej výrobe Ján Fratrič R

Monitor klinických štúdií T

Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov Zuzana Weissová R

Špecialista registrácie liekov T

Technik chemik R



DISKUSIA



ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA 
SEKTOROVEJ RADY



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom ôsmom rokovaní pre činnosti SRI

I.
p r e r o k o v a l a

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu (ďalej 
len „Sektorová rada“).

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch 
zo 7. rokovania Sektorovej rady.

3. Aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore chémia a 
farmácia v horizonte do 2030 (ďalej len SSRĽZ).

4. Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu Národných štandardov zamestnaní (ďalej len 
„NŠZ“).

5. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov (NŠZ) zamestnaní a revízia 
zoznamu garantovaných NŠZ.

6. Postup prác v aktivite „Ranking poskytovateľ vzdelávania“.

7. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie.

8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 10.novembra 2021.



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom siedmom rokovaní pre činnosti  SRI

II.

s c h v a ľ u j e

1. Zmenu v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.

2. Zmeny v harmonograme a garancii NŠZ garantovaných Sektorovou radou.

3. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou 
odprezentované a odsúhlasené členmi Sektorovej rady.

4. Závery z rokovania Sektorovej rady zo dňa 10. novembra 2021 s príslušnými 
úlohami pre členov Sektorovej rady.



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom siedmom rokovaní pre činnosti  SRI

III.

u k l a d á

Priebežne spracovávať/revidovať priradené NŠZ podľa priloženého harmonogramu tvorby a revízie NŠZ.

Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ

Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka

Posúdiť odbory vzdelávania na stredných a vysokých školách vstupujúcich do „rankingu poskytovateľov 
vzdelávania“, posúdenie dodaných podkladov, vrátane formulácie pripomienok a námetov na úpravy.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: 17. november 2021

V informačnom systéme posúdiť dopad inovácií na odborné zručnosti zamestnancov. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady

Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy 
najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania poznámky, kde expert detailne zapíše 
realizované práce.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Vykazovanie: priebežne najneskôr

do 5. dňa nasledujúceho mesiaca



Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
na svojom siedmom rokovaní pre činnosti  SRI

IV.

b e r i e  n a v e d o m i e

Miesto, čas a spôsob 9. rokovania upresní v dostatočnom predstihu 
tajomníčka, garant a predseda Sektorovej rady.



Ďakujem za pozornosť
Alena Ciburová


