
11. rokovanie
Sektorovej rady pre sklo, keramiku, 

minerálne látky a nekovové materiály

23. september 2022



1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, schválených v záveroch z 10. rokovania

3. Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady v období od apríla 2019 – decembra 2022

❑ identifikované inovácie s vplyvom na zmenu požiadaviek kvality ľudských zdrojov v sektore

❑ SSRĽZ, implementácia sektorových opatrení, sektorové partnerstvá a dohody

❑ vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, súčinnosť Sektorovej rady pri aktualizácii Národnej klasifikácie

zamestnaní SK ISCO-08

❑ súčinnosť Sektorovej rady pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov a národných strategických

dokumentov

❑ zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady

❑ vyhodnotenie rokovaní Sektorovej rady

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, potenciál jej fungovania v nasledujúcom období

5. Iné

❑ výkazníctvo 

6. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

7. Diskusia

8. Závery z rokovania Sektorovej rady

PROGRAM 
ROKOVANIA



✓ Spracovanie NŠZ v zmysle harmonogramu tvorby/revízie NŠZ.

✓ Spárovanie garantovaných NŠZ s inováciami a určenie vplyvov v zmysle odborných

vedomostí a odborných zručností.

✓ Vyplnenie dotazníkov „Vplyv inovácií na odborné zručnosti“ a „Rozsah využívania

zručností“.

✓ Sumarizácia strategických dokumentov, ktoré pojednávajú o vývoji sektora v

nadväznosti na ľudské zdroje.

✓ Oboznámenie sa s výstupmi Rankingu poskytovateľov vzdelávania.

✓ Zaslanie návrhov na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti Sektorovej

rady.

✓ Vedenie elektronického výkazníctva vykonanej práce.

ĎAKUJEM VÁM ☺

VYHODNOTENIE 
PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEH
O OBDOBIA



VYHODNOTENIE 
ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY 
V OBDOBÍ OD 
APRÍLA 2019 –
DECEMBRA 2022

4/2019

12/2022

zloženie Sektorovej rady

SSRĽZ NŠZ

INÉ

✓ rokovania
✓ pripomienkovanie dokumentov
✓ revízia SK ISCO – 08
✓ ranking
✓ zber a vyhodnotenie inovácií



Nultá verzia SSRĽZIDENTIFIKOVANÉ INOVÁCIE 

S VPLYVOM NA ZMENU 

POŽIADAVIEK KVALITY 

ĽUDSKÝCH ZDROJOV V 

SEKTORE

Aktualizovaná verzia SSRĽZ

Súčasný stav inovácií

8 inovácií

20 inovácií

https://www.sustavapovolani.sk/prehlad-inovacii/


Nultá verzia SSRĽZ
Názov premisy

1 Synergia výroby a ekonomiky v súlade s ekologickými výzvami

2 Implementácia inovácií a trendov do výrobných a riadiacich procesov

3 Príprava ľudských zdrojov na zavádzanie nových technológií a inovácií

4
Popularizácia a zvyšovanie atraktivity sektora a celospoločenského záujmu 

o technické vzdelávanie

23 sektorových opatrení

SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA 

SEKTOROVÝCH OPATRENÍ, 

SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 

DOHODY

9%
4%

22%

17%
26%

22%

Vzdelávanie v základných školách

Výchovné a kariérové poradenstvo

Stredoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa

Vzdelávanie dospelých

Procesné a systémové zmeny



Aktualizovaná verzia SSRĽZ
Názov trendu

1 Synergia výroby a ekonomiky v súlade s ekologickými výzvami

2 Implementácia inovácií a trendov do výrobných a riadiacich procesov

3 Príprava ľudských zdrojov na zavádzanie nových technológií a inovácií

4
Popularizácia a zvyšovanie atraktivity sektora a celospoločenského záujmu o 

technické vzdelávanie

32 sektorových opatrení

SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA 

SEKTOROVÝCH OPATRENÍ, 

SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 

DOHODY

16% 3%

31%25%

9%

16%

Vzdelávanie v základných školách

Výchovné a kariérové poradenstvo

Stredoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa

Vzdelávanie dospelých

Procesné a systémové zmeny



Inštitúcia
Dátum rokovania / 

prezentácie

Ministerstvo hospodárstva SR 9.8. 2022

Hospodárska a sociálna rada SR 4.4. 2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania 30.3. 2022

Štátny pedagogický ústav 22.3. 2022

Metodicko-pedagogické centrum 17.3. 2022

SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA 

SEKTOROVÝCH OPATRENÍ, 

SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 

DOHODY



Prepájanie trhu práce s odborným školstvom 

Spolupráca s výskumnými inštitúciami

6 partnerstiev v rámci duálneho vzdelávania

16 partnerstiev

SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA 

SEKTOROVÝCH OPATRENÍ, 

SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 

DOHODY

3 partnerstvá v rámci odbornej prípravy

Nadviazanie nových sektorových partnerstiev

1 Považská cementáreň a. s. – SŠ v Púchove (2022/2023)



garantované

63

presunuté / zrušené

0

nové

9

Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
Špecialista riadenia kvality vo výrobe keramiky a porcelánu
Špecialista 3D tlače materiálov
Laborant prípravy suroviny
Technik 3D tlače materiálov
Tribotechnik
Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálov
supervízor

premenované

0

zlúčené

0

rozdelené

1->3

priradené sektorové inovácie

60

VYHODNOTENIE TVORBY 

A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 

SEKTOROVEJ RADY PRI 

AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 

KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ 

SK ISCO-08



VYHODNOTENIE TVORBY 

A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 

SEKTOROVEJ RADY PRI 

AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 

KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ 

SK ISCO-08



SÚČINNOSŤ SEKTOROVEJ 
RADY PRI 
PRIPOMIENKOVANÍ 
LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV 
A NÁRODNÝCH 
STRATEGICKÝCH 
DOKUMENTOV

✓ Účasť na pripomienkovaní zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,

✓ Účasť na verejnej diskusii k Národnému integrovanému reformnému plánu

Moderné a úspešné Slovensko,

✓ Participácia na „Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004

Z.z. o službách zamestnanosti“.



18 členov

15 inštitúcií

Ján HAŠŠO

Spojená škola Púchov, 
organizačná zložka SOŠ 

sklárska

ZMENY V 
INŠTITUCIONÁLNOM A 
PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ

40,00%

6,67%
6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%

6,67%



34 expertov z príslušných 
odvetví sa podieľalo na 
aktivitách Sektorovej rady 

18 členov aktuálne

6 prierezových 
expertov

INŠTITUCIONÁLNE A 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE



VYHODNOTENIE 
ROKOVANÍ SEKTOROVEJ 
RADY

80%

20%

áno nie

27%

46%

27%

prezenčne online prezenčne/online

Forma rokovania

Uznášaniaschopnosť 
Sektorovej rady

10. rokovaní Sektorovej rady



HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY, 
POTENCIÁL JEJ FUNGOVANIA 
V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ 



Spokojnosť členov s výsledkami činnosti
Sektorovej rady

Efekt pri riešení potrieb zamestnávateľov na trhu
práce



Keby ste v rámci inštitucionálneho a/alebo personálneho zloženia sektorovej rady mohli 
niečo zmeniť, čo by to bolo?

účasť relevantného zástupcu MŠ SR z odboru SŠ/VŠ,

viac zástupcov zo strany zamestnávateľov,

aktívnejšie zapojenie zamestnávateľov.

Kritériá na členstvo v sektorovej rade 

pracovné zaradenie člena – jeho kompetencie k zastupovaniu v Sektorovej rade

odborná spôsobilosť členov

vedúca pozícia v organizácií/riaditeľ/majiteľ



Aké funkcie má podľa Vás spĺňať sektorová 
rada pri vytváraní sektorových partnerstiev? 

Zapájajú sa organizácie 
zastúpené v sektorovej rade 
do sektorových partnerstiev, 
projektov s inými 
inštitúciami?



Ako ste vybrané výstupy z projektu SRI využili? 
postupné vytváranie systému opatrení pre cieľavedomé a plynulé zlepšenie adaptability zamestnancov 
na nové požiadavky trhu práce
v riadiacej činnosti
v  Národnom projekte  Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
NŠZ - pri zaraďovaní zamestnancov do profesií sme sa orientovali podľa aktuálnych NŠZ,
tvorba partnerstva strednej školy a zamestnávateľov, pri tvorbe ŠkVP, podnet k zmene legislatívy,
jedno z východísk pre inováciu vzdelávacích programov,
spolupráca PPC s Funglass,
pri stretnutiach v rámci komunikácie so zamestnávateľmi a školami,
pri tvorbe a aktualizácií náplní práce zamestnancov,
v rámci prijímacieho konania v spoločnosti.

Uveďte, ktoré 
výstupy z projektu 
SRI ste využili v 
praxi:



V čom vidíte najväčšie výzvy implementácie SSRĽZ do praxe?

jednotné a spoločné kritéria RĽZ v sektore a v krízovom manažmente (manažment zmien, 
on-line manažment, home office, kurzarbeit, časové konto zamestnanca, manažment 
poznatkov), 

pomáha vytvárať vývojové trendy s vplyvom na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských 
zdrojov v súlade s predpokladaným vývojom trhu práce a inováciami,

intenzívnejšie zapojenie výrobných organizácií, získanie ich dôvery k prezentovaným 
výsledkom,

v schopnosti realizovať navrhnuté závery projektu,

motivácia ľudí vzdelávať sa a chcieť pracovať,

reakcia vzdelávacieho systému na inovácie a potreby trhu práce - prognózovanie 
vývojových tendencií do roku 2030,

finančné zabezpečenie a ľudské zdroje implementujúcich organizácií,

zabezpečenie ľudí s požadovaným vzdelaním a zručnosťami, o ktorých stratégia hovorí,

najväčšou výzvou implementácie bude získať si záujem o zmenu, či už v školstve, zo strany 
zamestnávateľov, štátnych orgánov,

splniteľnosť.



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

výstupy zo SŠ/VŠ – analýzy zámery z odboru SŠ/VŠ z MŠ SR

analýza jednotlivých odvetví v rámci a ich porovnanie v rámci EÚ

analýzy povolaní a činnostných profilov v sektore na zadefinovanie nových zamestnaní a 
činností

počet absolventov SŠ, VŠ v odboroch týkajúcich sa sektorovej rady analýza uplatnenia sa 
absolventov na trhu práce v odboroch, ktoré vyštudovali



Kde vidíte budúci potenciál využitia Národnej sústavy povolaní a činnosti sektorových rád?

monitorovanie a predvídanie potrieb trhu práce

zosúladenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce,

identifikácia povolaní, ktoré zaniknú a v identifikácií tých, ktoré budú potrebné v dostatočnom 
časovom predstihu,

tvorba nových študijných programov pri celoživotnom vzdelávaní,

predikcia potrieb vzdelania zamestnancov,

vplyvu na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví 
hospodárstva ovplyvnené inováciami a  digitalizáciou

V čom by sa činnosť sektorovej rady mohla v budúcnosti zlepšiť?

odborného prepracovania systémových zmien, s cieľom zabezpečiť flexibilných a moderných 
absolventov a zamestnancov v sektore,

zvýšenie podielu zamestnávateľov v Sektorovej rade by prispelo k lepšiemu zabezpečeniu sledovania 
potrieb trhu práce,

sledovanie inovácií v sektore, nových činností a definovanie nových povolaní



POTENCIÁL 
FUNGOVANIA 
SEKTOROVEJ RADY 
V NASLEDUJÚCOM 
OBDOBÍ 

novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (Aliancia sektorových rád a sektorové rady)

júl 2022 - predbežné pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti

august 2022 - riadne MPK

v predmetnej novele zákona sú rozšírené kompetencie ASR (tieto kompetencie sa objavujú aj v 
Národnej stratégii pre CŽV a poradenstvo), ASR je definovaná ako súčasť overovania kvalifikácií

stanovovanie priorít pre systém CŽV

ASR dostala kompetenciu aj pre realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, uplatniteľnosť 
absolventov a spolu so SR dostala kompetenciu pre posudzovanie kvality obsahu vzdelávania (ZŠ, SŠ 
a VŠ) a vzdelávacích programov pre ďalšie vzdelávanie

ASR by už nemala fungovať ako projektový orgán (má byť záujmové združenie právnických osôb)

MPSVR SR má navrhnuté dva spôsoby pokračovania činností SR (na činnosti definované pre ASR a 
SR)

Pripraviť krátky projekt na rok 2023 z OP Ľudské zdroje

Práce na príprave nového 6 ročného projektu z OP Slovensko



VÝKAZNÍCTVO

všetky expertné práce na projekte je nutné ukončiť

najneskôr do 30.11.2022.

posledný termín na vykazovanie činností je 5.12.2022.

INÉ



Spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, 
Aliancie sektorových rád, garantov a predsedov 

sektorových rád v Dolnom Kubíne

24. - 25. 11. 2022 

HARMONOGRAM 
ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY NA ĎALŠIE 
OBDOBIE



ZÁVERY Z ROKOVANIA




