
9. rokovanie
Sektorovej rady pre sklo, keramiku, 

minerálne látky a nekovové materiály

18. február 2022



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“)

5. Sektorové partnerstvá

6. Tvorba a revízia NŠZ

7. Problematika učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť

8. Zaujímavosti z dotazníkových zisťovaní spoločnosti Trexima Bratislava realizovaných v roku 
2021

9. Príklady z praxe pri zavádzaní inovácií

10. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

11. Diskusia

12. Závery z rokovania Sektorovej rady



2. INFORMÁCIA O INŠTITUCIONÁLNOM 
A PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ 
RADY 

38%

7%

6%6%

6%

13%

6%

6%

6%
6%

Zamestnávatelia

Zamestnávateľské/profe
sijné združenia

Ústredné orgány štátnej
správy

Stredné školy

Vysoké školy

Vedecké inštitúcie
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✓ Spracovanie NŠZ v zmysle harmonogramu tvorby/revízie NŠZ.

✓ Spárovanie garantovaných NŠZ s inováciami a určenie dopadov v zmysle

odborných vedomostí a odborných zručností.

✓ Spracovanie aktualizácie SSRĽZ.

✓ Participácia na aktivitách k rankingu poskytovateľov vzdelávania.

✓ Vyplnenie dotazníkov “Vplyv inovácií na odborné zručnosti“, „Rozsah

využívania zručností“.

✓ Sumarizácia strategických dokumentov, ktoré pojednávajú o vývoji sektora v

nadväznosti na ľudské zdroje.

✓ Vedenie elektronického výkazníctva vykonanej práce

ĎAKUJEM VÁM ☺

3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA



4. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

✓ 31. 12. 2022 – schválená aktualizovaná SSRĽZ

✓ Nové pripomienky k SSRĽZ (január 2022)

▪ rodová rovnosť (zapracovanie do PESTLE + SWOT analýzy)

▪ stratégia sa často odvoláva na študijný program Technická chémia silikátov. Jedná sa o
študijné programy skupiny č. 27 a tieto programy sa vzťahujú na sklo, pritom sa zabúda
na ostatné príbuzné odbory a súvisiace profesie.

▪ na strane 158 sa hovorí o potrebe vytvoriť program – špecialista silikátovej výroby. Pre
toto zameranie sa momentálne robí experimentálne overovanie študijného programu –
Technik mineralurg. Absolventi tohto študijného programu sú uplatniteľní v
žiaruvzdornej výrobe, výrobe stavebných hmôt, pre keramický priemysel. Bolo by to
žiadúce koordinovať.



5. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Partnerstvá majú rozvíjať spoluprácu, ktorá je kľúčová z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov, inovácií, či z
pohľadu pripravenosti a konkurencieschopnosti Slovenska. Jedná sa napríklad o spoluprácu na rôznych
projektoch. Z tohto hľadiska sú dôležité predovšetkým partnerstvá vzdelávacích inštitúcií a
zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, ako aj vzdelávacích a výskumných inštitúcií a
pod.

Príklad dobrej praxe:

dohoda o partnerstve medzi Žilinskou Univerzitou v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky a
spoločnosťou IPESOFT – participácia zástupcov zamestnávateľa na tvorbe študijného programu,
zvýšenie časovej dotácie na stáže študentov u zamestnávateľa, prítomnosť zástupcov zamestnávateľa na
teoretickom vyučovaní na univerzite,...

Klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorého cieľom je adresná podpora
vzdelávania so zameraním na informačné a komunikačné technológie na všetkých stupňoch vzdelávania
(www.zait.sk)



SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ 2022 - 2023
Sektorové opatrenie Aktivita Zodpovedný subjekt Navrhnutá partnerská inštitúcia

Propagácia skla prostredníctvom marketingových aktivít 

spojených s Medzinárodným rokom skla 2022

Propagácia sklárskej výroby prostredníctvom dní 

otvorených dverí, workshopov, účasti na verejných 

podujatiach a návštevy vzdelávacích zariadení

FunGlass – Miroslava Hujová

SŠ organizačná zložka SOŠ sklárska, Púchov; 

Spojená škola Poltár, Slovenská sklárska 

spoločnosť

Propagácia smerovania žiakov SŠ na štúdium na VŠ so 

zameraním na technickú chémiu silikátov

Vytvorenie propagačnej stratégie vzdelávacích 

programov v oblasti technickej chémie silikátov na VŠ

SAV – Ústav anorganickej chémie –

Zoltán Lenčéš
STU v Bratislave – Marian Janek

Popularizácia sektora a jeho vnímanie v spoločnosti
Implementácia inovácií do obsahu vzdelávania na VŠ so 

zameraním na technickú chémiu silikátov

Fakulta materiálov, metalurgie 

a recyklácie TUKE v Košiciach, 

zamestnávatelia - doc. Ing. Branislav 

Buľko, PhD.

Popularizácia sektora a jeho vnímanie v spoločnosti
Príprava a realizácia propagácie vzdelávania na VŠ a 

povolaní v sektore
TnUAD v Trenčíne – Jana Pagáčová RONA, a.s. – Jozef Ševčík

Prepájanie teoretického a praktického vzdelávania žiakov 

SŠ v súlade s ekologickými výzvami

Vypracovanie databázy jednoduchých pokusov v oblasti 

silikátových materiálov pre žiakov SŠ
TnUAD v Trenčíne – Jana Pagáčová 

SAV – Ústav anorganickej chémie, FunGlass, 

STU v Bratislave, TUKE v Košiciach, Žilinská 

univerzita v Žiline

Propagácia povolaní a SŠ odborného vzdelávania so 

zameraním na technickú chémiu silikátov v ZŠ

Príprava a realizácia aktivít súvisiacich s kariérovým

poradenstvom v ZŠ v oblasti propagácie povolaní a 

obsahu učebných/študijných odborov

AZZZ SR, RÚZ

SOŠ Priemyselných technológií Košice (Šaca) + 
U.S. Steel Košice, s.r.o. => ZŠ v regióne
SŠ organizačná zložka SOŠ sklárska (Púchov) + 
RONA, a.s. => ZŠ v regióne

Zapojenie zamestnávateľov do procesu propagácie 

príslušných študijných/učebných odborov zameraných na 

technickú chémiu silikátov

Propagácia sektora pre žiakov ZŠ zo strany 

zamestnávateľov
AZZZ SR, RÚZ

U.S. Steel Košice, s.r.o. => ZŠ v regióne
RONA, a.s. => ZŠ v regióne

Zvyšovanie povedomia žiakov ZŠ a rodičov o možnosti 

štúdia na SŠ so zameraním na technickú chémiu silikátov

Vytvorenie propagačnej stratégie vzdelávacích 

programov v odbornom vzdelávaní a príprave v 

technickej chémii silikátov v SŠ

ŠIOV 

AZZZ SR, RÚZ, APZ (príslušní zamestnávatelia 

za sektor), ZvSP SR, Slovenská sklárska 

spoločnosť, ZVC SR, ZHTPG SR

Propagácia povolaní a stredoškolského odborného 

vzdelávania

Posilnenie spolupráce sektora so SŠ so zámerom 

posilnenia záujmu o perspektívne odbory vzdelávania a 

následne zamestnania v sektore

Združenie SK8 – Slovensko  (ŠŠ 

s príslušným zameraním)

SOŠ Priemyselných technológií Košice (Šaca) -
U.S. Steel Košice, s.r.o. 
SŠ organizačná zložka SOŠ sklárska (Púchov) –
RONA, a.s.



Duálne vzdelávanie 
v spoločnosti RONA, a.s. Lednické Rovne



Snímka č. 9

➢ 96 % produkcie exportuje do viac ako 80 krajín celého sveta a na všetky kontinenty (Nemecko, Rakúsko, USA, 

Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Austrália, Rusko, Čína, Japonsko, JAR, ... ).

1. Strojová automatická výroba
➢ 7 automatických liniek, výrobky na nerozoznanie od ručne fúkaného skla.

➢ Ručná výroba
➢ výroba ručne tvarovaného skla

3. Zušľachťovanie
➢ 25 % všetkých výrobkov sa zušľachťuje dekorovaním

Spoločnosť RONA, a.s.                 



Snímka č. 10

➢ duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorým sa vytvára úzke prepojenie teoretického 

vzdelávania v Spojenej škole Púchov s praktickou prípravou v spoločnosti RONA, a.s., 

➢ za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho 

realizáciou,

➢ počas praktického vyučovania dohliada na prípravu žiakov v spoločnosti hlavná majsterka odborného výcviku

✓ Podnikové štipendium  

✓ Odmena za produktívnu prácu 

✓ Možnosť vykonávať brigádnickú prácu od 17. rokov  

✓ Šanca nadobudnúť kvalifikáciu a prax priamo u zamestnávateľa

✓ Osvojenie si pracovných návykov

✓ Po ukončení štúdia garantované pracovné miesto u zamestnávateľa – získanie  PZ

Duálne vzdelávanie v RONA, a.s.



Snímka č. 11

1. Technik sklárskej výroby
- 4-ročný študijný odbor
- absolvent získa maturitné vysvedčenie

2. Operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
- 3-ročný študijný odbor
- absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške/výučný list

3. Operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla
- 3-ročný študijný odbor
- absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške / výučný list

Učebné odbory v duáli



Snímka č. 12

• Spolupráca s oddelením FunGlass (skupina Vila & Spracovanie skla).

• Aktívne riešenie výskumných úloh spojených s koróziou žiaromateriálu, znižovania emisií, chýb 
vznikajúcich počas tavenia, chemickej odolnosti výrobkov.

• Spolupráca s Vetropack Nemšová (odpady, procesy tavenia), Johns Manville (odpady, korózia 
žiaromateriálu) a Medical Glass (druhotné spracovanie medicínskeho skla).

• FunGlass v spolupráci s FPT Púchov zverejňujú pre 2022/2023 témy diplomových prác, 
prepojené priamo na technologické problémy vo výrobe.

Spolupráca: Rona vz. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka



SPOJENÁ ŠKOLA  I.Krasku Púchov
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 

sklárska, a Stredná odborná škola 

Predstavujeme Vám  novú, modernú  školu, ktorá pripravuje budúcich 
odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne – gumárenský, strojárenský, 

elektrotechnický priemysel, odevníctvo, potravinárstvo, logistiku 
a sklárstvo Vznikla 1. 9. 2019. 

Na škole k 15.9.2021 máme 291 žiakov vo všetkých odboroch a formách 
štúdia. Z toho v odbore 27 Technická chémia silikátov 10 



Stredná odborná škola sklárska poskytuje v tomto 
školskom roku vzdelávanie v týchto odboroch: 

• študijný odbor: 2734 K technik sklárskej výroby

• umelecký odbor:  8521 K výtvarné spracovanie skla-výroba sklenej             
vitráže

• učebný odbor :     2738 H – Operátor sklárskej výroby

• nadstavbové štúdium: 2737 L sklársky a keramický priemysel

http://www.spojskolapu.sk/buxus/docs/dokumenty/stredna_odborna_skola_sklarska_1/technik_skla%CC%81rskej_vy%CC%81roby.pdf
http://www.spojskolapu.sk/buxus/docs/dokumenty/stredna_odborna_skola_sklarska_1/vitra%CC%81z%CC%8C.pdf
http://www.spojskolapu.sk/buxus/docs/dokumenty/stredna_odborna_skola_sklarska_1/2737_L_skla%CC%81rsky_a_keramicky%CC%81_priemysel.pdf


Práca v školských dielňach 





Spolupráca so spoločnosťou Rona a.s. Lednické Rovne

• Organizovanie a aktívna účasť na stretnutí s výchovnými poradcami, 
v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja

• Vzdelávanie v duálnom systéme už 6 rokov so spoločnosťou Rona
a.s. Lednické Rovne

• Získavanie žiakov pre budúce sklárske povolania- oslovovanie 
vlastných zamestnancov, sponzorské dary pre ZŠ, odmeňovanie 
najlepších študentov školy,  /exkurzie v závode, organizovanie dní 
otvorených dverí v spoločnosti Rona a.s., /

• Zhotovenie a distribúcia  letákov pre základné školy a ich 
rozširovanie aj na sociálnych sieťach



Organizovanie 3 pracovných stretnutí s výchovnými 
poradcami v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja



Vzdelávanie v duálnom systéme už 6 rokov so 
spoločnosťou Rona a.s. Lednické Rovne



Zhotovenie a distribúcia  letákov pre základné školy a 
ich rozširovanie aj na sociálnych sieťach



Získavanie žiakov pre budúce sklárske povolania:

• V budúcom školskom roku je možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania vo firme RONA v týchto 
odboroch:

• operátor sklárskej výroby- výroba dutého a lisovaného skla /trojročný učebný odbor-získanie výučného listu

• operátor sklárskej výroby- brúsenie skla /trojročný učebný odbor-získanie výučného listu

• možnosť získania  maturity v 2-ročnom  nadstavbovom štúdiu



Vážení, rodičia, milí deviataci, 
• pripojte sa online každú stredu v čase od 17, 00 do 18,00 h na

stretnutie "O 5 online". Môžete sa pýtať na akékoľvek informácie
ohľadom našej školy a prijímacích pohovorov. Pripojiť sa môžete cez
webovú stránku školy www.spojskolapu.sk

http://www.spojskolapu.sk/?fbclid=IwAR1-06kjDi2C24wrgoPgftwZX2a_3iDBuCTltynieBsngmRYiCfE4pSYQdE


6. TVORBA A REVÍZIA NŠZ

49
Zverejnené

3
Aliancia

0
Schvaľovanie SR

2
Pripomienkovanie SR

9
Rozpracované



✓ Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov,

✓ Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu,

✓ Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
✓ Pomocný pracovní v sklárskej výrobe

Špecifické kľúčové kompetencie

Odporúčam vzhľadom na charakter vykonávaných prác (napr. z dôvodu

dodržiavania technologických postupov) doplniť medzi kompetencie: Plánovanie

a organizovanie práce – úroveň elementárna.

Inovácie

Odporúčam doplniť inovácie v príslušnej výrobe uvedené pri iných NŠZ (napr. 
digitalizácia, automatizácia a iné).

Pripomienky Aliancie sektorových rád



?
• Špecialista 3D tlače materiálov

• Technik 3D tlače materiálov

• Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač 

keramických materiálov

ESCO - technik/technička 3D tlače

Technici 3D tlače pomáhajú pri navrhovaní a programovaní výrobkov, od

protetických výrobkov až po 3D miniatúry. Môžu poskytovať aj údržbu zariadení na

3D tlač, kontrolovať 3D výtlačky pre zákazníkov a vykonávať testy 3D tlače.

Technici 3D tlače môžu opravovať, udržiavať a čistiť 3D tlačiarne.



7. PROBLEMATIKA UČEBNÝCH A ŠTUDIJNÝCH 
ODBOROV, V KTORÝCH SA VYŽADUJE 
ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ

GENÉZA

• 9. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

• Senzorické problémy (zrak, sluch), problémy s citlivosťou pokožky, ktoré 
obmedzujú výkon práce, problémy s kardiovaskulárnym systémom, problémy 
pohybového aparátu žiakov, sociálna adaptabilita, iné...

• Zamestnávatelia upozorňujú na potrebu zamerať sa na zdravotnú spôsobilost 
žiakov



Zákon

č. 245/2008 Z. z. (školský 
zákon) určuje na ročnej báze 

zoznam učebných a študijných 
odborov, v ktorých sa vyžaduje 

zdravotná 
spôsobilosť študovať príslušný 

odbor vzdelávania



Výroba úžitkového skla

Sklársky a keramický 
priemysel - dispečeri, kontrolóri 
kvality, majstri, normovači, 
projektanti, technickí manažéri 
prevádzky 

ŠIOV

Pre skupinu odborov 27 
ustanovuje väčší počet UO/ŠO, 

v rámci ktorých je potrebné 
zisťovať zdravotnú spôsobilosť

27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV – nižšie stredné odborné vzdelanie 

výroba úžitkového skla

Povolanie sa vykonáva v sklárskych prevádzkach a dielňach (vysoká teplota,
prašnosť, nečistoty) so zvýšenými nárokmi na fyzické predpoklady, zdravotný
stav zamestnancov, prísne dodržiavanie predpisov BOZP, zvýšené riziko pri
práci. Absolventi vykonávajú jednoduché a pomocné práce. Niektoré práce sa
vykonávajú posediačky v dielňach a ateliéroch, kde treba počítať so stykom s
farbami a ďalšími chemikáliami, tiež s hlučnosťou, prašnosťou, pôsobením
chladiacej kvapaliny na ruky. Vyžaduje sa manuálna zručnosť, estetické
cítenie, presnosť, vynachádzavosť a tvorivé schopnosti, dobrý zrak a farbocit.
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný
lekár pre deti a dorast.

Zrakové postihnutie

Učebné odbory 27 nie sú vhodné pre uchádzačov s vážnymi poruchami
zraku; vážnou prekážkou je aj farbosleposť. Vhodnosť vzdelávania v odbore v
špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa
postihnutia a narušenia.

Sluchové postihnutie

V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v sklárskej výrobe učebné odbory 27 nie
sú vhodné pre uchádzačov s vážnym sluchovým postihnutím. Pripúšťajú sa
menej závažné poruchy korigované kompenzačnými pomôckami, osobitne
mimo výrobných prevádzok. Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických
prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a
narušenia.



▪ Zoznam MŠVVaŠ SR nie je zverejňovaný v súlade s požiadavkami na
zdravotnú spôsobilosť, zadefinovaných v jednotlivých ŠVP (pre sk.
odborov sú ŠVP z roku 2013).

Zdravotná spôsobilosť ▪ Je potrebné určiť učebné odbory (ďalej len „UO“ a študijné odbory
(ďalej len „ŠO“) pri ktorých by sa mala vyžadovať zdravotná
spôsobilosť budúcich žiakov SOŠ a definovať nevyhovujúce zdravotné
znevýhodnenia pre budúci výkon povolania.

▪ Sektorová rada môže upozorniť na učebné a študijne odbory, na ktoré
sa pri výkone zamestnania vzťahuje potreba zdravotnej spôsobilosti.



▪ Zistiť potrebu overovania zdravotnej spôsobilosti pre jednotlivé UO a ŠO (sk.
odborov 27).

▪ Zistiť či ŠIOV eviduje nezrovnalosť pri vytváraní zoznamu UO a ŠO, v ktorých sa
vyžaduje zdravotná spôsobilosť – je známy dôvod vzniku tejto nezrovnalosti?

▪ Zadefinovať, aké reálne náležitosti vo vzťahu k overeniu zdravotnej spôsobilosti
potrebuje aplikačná prax.

Navrhovaný postup 

pre 

Sektorovú radu



8. ZAUJÍMAVOSTI Z DOTAZNÍKOVÝCH 
ZISŤOVANÍ SPOLOČNOSTI TREXIMA 
BRATISLAVA REALIZOVANÝCH V 
ROKU 2021



ANALYTICKÉ A PROGNOSTICKÉ 
podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti 

do roku 2030+

Strategický materiál PRÁCA 4.0



OHROZENIE PRE SLOVENSKO = AUTOMATIZÁCIA   45 % 
PRACOVNÝCH POZÍCIÍ



OHROZENIE PRE SLOVENSKO = AUTOMATIZÁCIA 50 % 
MLADÍ MUŽI



OHROZENIE PRE SLOVENSKO = KLESAJÚCA PÔRODNOSŤ



OHROZENIE PRE SLOVENSKO = - 250 000 OSÔB V 
PRODUKTÍVNOM VEKU



OHROZENIE PRE SLOVENSKO = NEDOSTATOČNÉ 
ZRUČNOSTI



NÁVRH OPATRENÍ

✓POLITIKA ZAMESTNANOSTI
• Podnikové vzdelávanie a vzťah k nemu
• Age-manažment
• Celonárodný rozvoj digitálnych zručností
• Rozumná migračná politika
• Podpora návratu Slovákov zo zahraničia
• Implementácia sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov
• Inovácia služieb zamestnanosti
• Vyhodnocovanie úspešnosti 

rekvalifikácií
• Zmena prístupu k 

dlhodobo nezamestnaným

✓VZDELÁVACIA POLITIKA
• Predikcia potrieb trhu práce
• Kurikulárna reforma
• Optimalizácia siete škôl
• Obsah vzdelávania v súlade s potrebami trhu 

práce
• Tlak na kvalitu – vyhodnocovanie uplatnenia 

absolventov
• Eliminácia odlivu absolventov do zahraničia
• Status učiteľa a jeho kontinuálne vzdelávanie
• Rozvíjanie talentov
• Podnikateľské zručnosti mladých
• Celoživotné vzdelávanie



NÁVRH OPATRENÍ

✓RODINNÁ POLITIKA
• Výraznejšia podpora pôrodnosti
• Lepšie sociálne podmienky pre rodiny
• Zosúlaďovanie rodinného a pracovného 

života
• Dostupnosť predškolských zariadení

✓PODPORA SOCIÁLNEHO DIALÓGU



• automatizácia, digitalizácia a technológie umelej
inteligencie zmenia trh práce

• ktoré budúce kľúčové zručnosti by mali mať
v budúcnosti zamestnanci, aby sa vedeli efektívne
prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu
práce?

• prehľad budúcich kľúčových kompetencií a úroveň
ich relevancie pre zamestnávateľov

• vstupná analýza na nastavenie aktualizácie potrieb
v rámci formálneho alebo ďalšieho vzdelávania
najmä v oblasti mäkkých zručností

Priebeh dotazníkového zisťovania

• dotazník vystavaný na dvoch medzinárodných 
štúdiách

• hodnotenie zručností a ich relevancie dnes a 
do roku 2030 u dvoch skupín zamestnancov

• 522 respondentov

• opis možných preferovaných spôsobov 
získavania týchto budúcich žiadaných 
zručností

Dotazníkové zisťovanie relevancie budúcich zručností pre zamestnávateľov na zabezpečenie 
budúcich pracovných činností

ZRUČNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ 
KONKURENCIESCHOPNÉHO TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU



ZRUČNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ 
KONKURENCIESCHOPNÉHO TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU



ZRUČNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ 
KONKURENCIESCHOPNÉHO TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU



Priebeh dotazníkového zisťovania

• Skúmali sme rozdiel v počte týchto 
zamestnancov medzi rokmi 2016-2020

• Vyhodnotený bol podiel týchto zamestnancov 
na celkovom počte zamestnancov v SR

IDENTIFIKÁCIA VPLYVOV DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE NA 
HOSPODÁRSTVO SR A JEDNOTLIVÉ ODVETVIA

2,70%

2,37%
2,57%

2,70%
2,91%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2016 2017 2018 2019 2020



Podiel IT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore

• Nárast počtu IT zamestnancov v súbehu s
nárastom počtu „ostatných“ zamestnancov v
sektore

• V roku 2020 vplyvom pandémie klesá celkový
počet zamestnancov a súčasne rastie počet
zamestnancov s IT zameraním. Podiel
zamestnancov špecializujúcich sa na IT oblasť
daného sektora sa preto naďalej zvyšoval.

Názov sektora 2016 2017 2018 2019 2020

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 0,11 % 0,08 % 0,08 % 0,07 % 0,08 %

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 0,91 % 0,80 % 0,76 % 0,95 % 0,84 %

Sektor potravinárstvo 0,51 % 0,47 % 0,47 % 0,48 % 0,55 %

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 0,28 % 0,21 % 0,27 % 0,39 % 0,44 %

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 0,84 % 0,38 % 0,39 % 0,32 % 0,42 %

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 1,37 % 1,31 % 1,12 % 1,25 % 1,38 %

Sektor chémia a farmácia 1,27 % 1,15 % 1,15 % 1,06 % 0,97 %

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1,79 % 1,69 % 1,73 % 1,89 % 1,82 %

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 

materiály

0,78 % 0,69 % 0,72 % 0,84 % 0,92 %

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 1,36 % 1,33 % 1,23 % 1,37 % 1,48 %

Sektor elektrotechnika 2,71 % 2,45 % 2,40 % 2,73 % 3,06 %

Sektor energetika, plyn a elektrina 4,35 % 4,47 % 4,45 % 5,17 % 5,77 %

Sektor voda, odpad a životné prostredie 0,69 % 0,81 % 0,74 % 0,74 % 0,84 %

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 1,88 % 1,22 % 1,36 % 0,98 % 1,63 %

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 1,23 % 0,89 % 1,01 % 1,18 % 1,00 %

Sektor doprava, logistika, poštové služby 0,79 % 0,77 % 0,78 % 0,91 % 1,00 %

Sektor informačné technológie a telekomunikácie 51,09 % 45,41 % 48,75 % 47,89 % 49,72 %

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 5,21% 4,88 % 5,65 % 5,51 % 5,75 %

Sektor kultúra kreatívny priemysel 5,02%  4,78 % 4,44 % 6,38 % 6,04 %

Sektor vzdelávanie, výchova a šport 0,80 % 0,72 % 0,81 % 0,87 % 1,01 %

Sektor verejné služby a správa 2,08 % 1,83 % 2,06 % 1,91 % 2,23 %

Sektor administratíva, ekonomika, manažment 2,93 % 3,44 % 3,50 % 3,99 % 4,26 %

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 0,45 % 0,43 % 0,42 % 0,50 % 0,50 %

Sektor remeslá a osobné služby 0,57 % 0,88 % 0,73 % 0,63 % 0,84 %

Zdroj: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, spracovanie 

autorským kolektívom 



Zoznam IT zamestnaní s najvyšším podielom v rámci sektora skla, 
keramiky, minerálnych látok a nekovových materiálov

SK ISCO Názov zamestnania
Podiel IT zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov sektora v sledovanom období

2421 Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce 0,37 %

1223 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 0,11 %

2522 Správcovia systémov 0,10 %

1330
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a 

komunikačných technológií
0,05 %

2166 Grafickí a multimediálni dizajnéri 0,04 %

3511 Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií 0,04 %

2521 Dizajnéri a správcovia databáz 0,02 %

3513 Technici počítačových sietí a systémov 0,02 %

2514 Aplikační programátori 0,01 %

Zdroj: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, spracovanie autorským kolektívom 



VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI

Ktoré zamestnania budú ovplyvnené 
najviac?

Chceme určiť mieru vplyvu inovácie na kategóriu odborných zručností, 
ktoré využívajú zamestnanci pri výkone svojho zamestnania.



VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI



VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ ZRUČNOSTI

PRIEMER – VŠETKY SEKTOROVÉ RADY (198) Sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály (10)



https://sustavapovolani.sk/prehlad-inovacii

https://sustavapovolani.sk/prehlad-inovacii


9. PRÍKLADY Z PRAXE PRI ZAVÁDZANÍ INOVÁCIÍ

Digitalizácia a pokročilá 
analytika

najväčší výrobca ocele v strednej Európe.



10. HARMONOGRAM ĎALŠEJ ČINNOSTI

Termín 10. rokovania

máj - jún 2022



11. DISKUSIA



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA




