
9. rokovanie
Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Aktuálna situácia v sektore – Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

3. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

4. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

5. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

6. Sektorové partnerstvá

7. Tvorba a revízia NŠZ

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

9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

10. Informácia o spustenom projekte GreenDeal4Buildings 

11. Diskusia

12. Závery z rokovania



1. OTVORENIE ROKOVANIA

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – predseda Sektorovej rady

PaedDr. Lucia Lednárová - Dítětová – manažérka Úseku trhu 
práce a ľudských zdrojov, tajomníčka Aliancie sektorových rád



3. AKTUÁLNE INŠTITUCIONÁLNE A 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Pôvodný člen: Ing. Miroslav Málik

Návrh novej členky: Ing. Jarmila Birtusová

Celkový počet členov bez tajomníka: 24

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Pôvodná členka: Ing. Andrea Palkovičová

Návrh nového člena: nominácia v štádiu riešenia



4. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH 
Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Pokračovať v tvorbe a revízii NŠZ v zmysle pokynov tajomníka

Finálne skontrolovať a posúdiť výber stredných a vysokých škôl (vrátane výberu 

odborov) pre účely rankingu poskytovateľov vzdelávania

Oboznámiť sa s finálnou verziou SSRĽZ (kapitola 1. a 2.) a hlasovať o nej
ĎAKUJEM 

VÁM



5. SEKTOROVÁ STRATÉGIA 
ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

44 SEKTOROVÝCH OPATRENÍ

61 AKTIVÍT

• Oficiálne predloženie stratégií sociálnymi
partnermi a na rokovanie Hospodárskej a sociálnej
rady SR

• Realizácia navrhovaných aktivít a opatrení

• Máme 2 typy navrhovaných aktivít



1 TYP:
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami zadefinovanej aktivity vyplýva 
zo zákona resp. priamo z kompetencií

Príklad: 



• Aktualizácia štátneho vzdelávacieho programu, vytvorenie experimentálneho študijného 
odboru, a vytvorenie pracovnej skupiny na jeho tvorbu, je interná záležitosť Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania 

• V prípade zmien a dodatkov k štátnym vzdelávacím programom (kompetencia Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania, finálne tieto ŠVP a dodatky k nim schvaľuje MŠVVaŠ SR) je 
ŠIOV povinný zriadiť pracovnú skupinu (jej členovia sú riadne zazmluvnení v súlade s 
ustanoveniami Zákonníka práce), kde z kompetenčných dôvodov musí angažovať zástupcov 
SaPO (vyjadriť sa k obsahu vzdelávania - a teda aj k rozšíreniu rozsahu o oblasti súvisiace s 
inováciami, resp. iné potreby trhu práce) a zástupcov reprezentatívnych odborných škôl (aj vo 
vzťahu k obsahu, ale aj vo vzťahu k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu: didaktika, 
metodika, časová dotácia jednotlivých predmetov, zdravotná spôsobilosť, psychohygiena, 
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, a iné relevantné skutočnosti). Uvedené vo 
všeobecnosti upravuje aj § 29 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.



2 TYP: PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

• Partnerstvá majú rozvíjať spoluprácu v určitej oblasti, ktorá je kľúčová z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov, inovácií, 
či z pohľadu pripravenosti a konkurencieschopnosti Slovenska. Môže ísť o spoluprácu na rôznych dlhodobých 
projektoch, na príprave ľudských zdrojov pre trh práce, či už z pohľadu získavania praktických skúseností alebo z 
pohľadu inovácií. 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,...

• partnerstvo materskej školy so SOFTIMEX-om, spočívajúce vo zvyšovaní digitálnych zručností pedagógov -
integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula, nové spôsoby tvorby a využitia myšlienkových máp v 
edukačnom procese, moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových 
interaktívnych foriem učebného materiálu





2 úlohy pre členov

1. Identifikovať sektorové 
partnerstvá v ktorých ste 
zapojení prípadne o ktorých 
máte vedomosť



2. Oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo SSRĽZ a pri vybraných aktivitách 
navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej realizáciu



2 úlohy pre členov

1. Identifikovať sektorové partnerstvá v 
ktorých ste zapojení prípadne o ktorých 
máte vedomosť

2. Oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo 
SSRĽZ a pri vybraných aktivitách 
navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej 
realizáciu

Termín: 15.2.2022



7. Tvorba a revízia NŠZ



Posledné zostávajúce NŠZ na spracovanie

Termín: 30.3.2022



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



1. OHROZENIE PRE SLOVENSKO  AUTOMATIZÁCIA 45% 
PRACOVNÝCH POZÍCIÍ



2. OHROZENIE PRE SLOVENSKO AUTOMATIZÁCIA 50 % 
MLADÍ MUŽI



3. OHROZENIE PRE SLOVENSKO KLESAJÚCA 
PÔRODNOSŤ



4. OHROZENIE PRE SLOVENSKO - 250 000 OSÔB V 
PRODUKTÍVNOM VEKU



5. OHROZENIE PRE SLOVENSKO NEDOSTATOČNÉ 
ZRUČNOSTI



NÁVOD AKO PREŽIŤ

✓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



NÁVOD AKO PREŽIŤ

✓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 2030 u dvoch skupín zamestnancov

• 522 respondentov

• opis možných preferovaných spôsobov 
získavania týchto budúcich žiadaných 
zručnosti

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 
zamestnancoch na celkovom počte 
zamestnancov v SR

IDENTIFIKÁCIA DOPADOV DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE NA 
HOSPODÁRSTVO SR A JEDNOTLIVÉ ODVETVIA
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Podiel IT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore

• Pokles podielu IT zamestnancov 
spôsobený najmä rastom počtu 
„ostatných“ zamestnancov v 
sektore

• Rok 2020 však priniesol zmenu v 
tomto trende - počas pandémie sa 
znížil počet celkového počtu 
zamestnancov, ale počet 
zamestnancov s IT zameraním v 
sektore rastie. 



Zoznam IT zamestnaní s najvyšším podielom v rámci sektora 
stavebníctvo, geodézia a kartografia



7. VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI

Ktoré zamestnania budú ohrozené 
najviac?

Chceme určiť mieru dopadu inovácie na kategóriu odborných 
zručností, ktoré využívajú zamestnanci pri výkone svojho 

zamestnania.



7. VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI



7. VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI

PRIEMER – VŠETKY SEKTOROVÉ RADY
POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A RYBOLOV



9. HARMONOGRAM ĎALŠEJ ČINNOSTI

Termín 10. rokovania

máj / jún 2022



10. INFORMÁCIA O SPUSTENOM 
PROJEKTE 

GREENDEAL4BUILDINGS



11. DISKUSIA



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Michal Hrnčiar


