9. rokovanie
Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu
a cestovný ruch
10. február 2022

1. PROGRAM ROKOVANIA
1.

Otvorenie rokovania

2.

Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

3.

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4.

Strategický materiál PRÁCA 4.0

5.

Aktuálna situácia v cestovnom ruchu

6.

Implementácia opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a
sektorové partnerstvá

7.

Vplyv inovácií na odborné zručnosti

8.

Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ

9.

Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

10. Diskusia a závery z rokovania

2. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE
ZLOŽENIE SEKTOROVEJ RADY

Ing. Tatiana Mókosová
Ing. Iveta Šoltésová

SOŠ Samuela Jurkoviča
Bratislava

Ing. Anna Mačáková

3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA
1.

Vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.

2.

Pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby.

3.

Dopĺňať zoznam strategických dokumentov.

4.

Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ a pripomienkovať
dokument.

5.

Zapracovať pripomienky do SSRĽZ.

6.

Oboznámiť sa, posúdiť a pripomienkovať výstup aktivity
„Ranking poskytovateľov vzdelávania“.

7.

Viesť mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce v IS.

4. STRATEGICKÝ MATERIÁL PRÁCA 4.0 –
ANALYTICKÝ A PROGNOSTICKÝ PODKLAD K
OČAKÁVANÉMU VÝVOJU ZAMESTNANOSTI
DO ROKU 2030
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová

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

5. AKTUÁLNA SITUÁCIA V CESTOVNOM
RUCHU
Mgr. Marek Harbuľák

6. IMPLEMENTÁCIA OPATRENÍ SSRĽZ A
SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ
Oblasti sektorových opatrení
Predškolské vzdelávanie

0

Vzdelávanie v základných školách

2

Výchovné a kariérové poradenstvo

2

Stredoškolské vzdelávanie

7

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa

4

Vzdelávanie dospelých

7

Rekvalifikácie

1

Procesné a systémové zmeny

13

36 sektorových opatrení
56 aktivít na implementáciu sektorových opatrení

Vývojový trend č. 4

Implementácia digitálnych zručností s ohľadom na efektivitu
prevádzky, ochranu spotrebiteľa, spoločenskú zodpovednosť
a environmentálne aspekty, aj formou celoživotného vzdelávania
(LLL)

Oblasť sektorového opatrenia

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa
Vytvorenie systému vzdelávania – priebežné zlepšovanie digitálnych
zručností, ktoré sú potrebné v obchode a cestovnom ruchu.

Sektorové opatrenie 2

Aktivita
na
implementáciu Na základe analýzy reálneho stavu vzdelávania inovovanie osnov, ktoré
sektorového opatrenia
budú zohľadňovať nové trendy v oblasti digitálnych technológií.
Zodpovedný subjekt

Vysoké školy s ekonomickým aj technickým zameraním v spolupráci s
podnikateľskými subjektmi, Zväzom obchodu SR a Zväzom cestovného
ruchu SR

Termín plnenia

September 2026
MŠVVaŠ SR, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
a cestovný ruch

Monitorujúci subjekt
Predpokladané
zabezpečenie

zdrojové Operačný program Slovensko

Štátny rozpočet – rozpočtová kapitola MŠVVaŠ SR

nepresne určený zodpovedný subjekt

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

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

Poskytovanie udržateľných produktov obchodu a cestovného
ruchu v súlade s meniacim sa vonkajším prostredím a variabilitou
spotrebiteľského správania

Oblasť sektorového opatrenia

Stredoškolské vzdelávanie
Prehodnotenie a následné vypracovanie a zapracovanie výkonových
a obsahových štandardov spojených s mäkkými zručnosťami do
procesu formálneho vzdelávania.

Sektorové opatrenie 2

Aktivita
na
implementáciu Vypracovanie a zapracovanie inovatívnych výkonových a obsahových
sektorového opatrenia
štandardov prepojených na interpersonálne zručnosti v štátnom

vzdelávacom programe pre skupinu odborov 63 a 64.
Zodpovedný subjekt
Termín plnenia
Monitorujúci subjekt
Predpokladané
zabezpečenie

ŠIOV v spolupráci s RÚZ
September 2027
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
zdrojové Štátny rozpočet – rozpočtová kapitola MŠVVaŠ SR

Operačný program Slovensko

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

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

PARTNERSTVÁ
Vývojový trend č. 1

Poskytovanie udržateľných produktov obchodu a cestovného
ruchu v súlade s meniacim sa vonkajším prostredím
a variabilitou spotrebiteľského správania

Oblasť sektorového opatrenia

Rekvalifikácie

Sektorové opatrenie 13

Aktualizácia rekvalifikačných kurzov v súlade s potrebami
zamestnávateľov.
Audit
rekvalifikačných kurzov poskytovaných strednými
odbornými školami a zamestnávateľskými organizáciami.
Úprava a doplnenie obsahu akreditovaných kurzov v súlade s
potrebami zamestnávateľov.
Sledovanie a vyhodnocovanie uplatniteľnosti absolventov
rekvalifikačných kurzov.
Zväz obchodu SR v spolupráci so SAMO a Zväzom cestovného
ruchu SR
September 2028
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný
ruch
Interné zdroje Zväzu obchodu SR a Zväzu cestovného ruchu SR

Aktivita
na
implementáciu
sektorového opatrenia 1
Aktivita
na
implementáciu
sektorového opatrenia 2
Aktivita
na
implementáciu
sektorového opatrenia 3
Zodpovedný subjekt

Termín plnenia
Monitorujúci subjekt
Predpokladané
zabezpečenie

zdrojové

VYPLÝVAJÚCE ÚLOHY
1. Identifikovať sektorové partnerstvá, v ktorých ste
zapojení, resp. o ktorých máte vedomosť (tajomníčka
poskytne zoznam už identifikovaných)
2. Oboznámiť sa s aktivitami zo SSRĽZ a vybrať aktivity,
ktoré je možné realizovať prostredníctvom
sektorových partnerstiev

7. 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.

priemer za všetky sektorové rady (193)

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastro, CR (11)

8. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ
• 85 – garantované NŠZ
• 50 – zverejnené, schválené SR
• 11 – rozpracované (august 2020 – február 2021)
• 13 – pripomienkovanie SR, zapracovanie pripomienok
• 11 – tvorba a revízia (marec – máj 2022)

Názov NŠZ

Autor/ka NŠZ

Tvorba/Revízia
NŠZ

Termín spracovania
NŠZ

Pracovník kontroly cien

Marcel Blaščák

T

Február 2021

Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov

Lucia Špinerová

T

August 2021

Riadiaci pracovník (manažér) penziónu

Marek Harbuľák

R

August 2021

Sprostredkovateľ predaja reklamného
priestoru

Martin Toman

T

Október 2021

Správca digitálneho obsahu

Martin Toman

T

December 2021

Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a
motela

Marek Harbuľák

R

December 2021

Pracovník wellness a spa centra

Radúz Dula

T

Január 2022

Riadiaci pracovník (manažér) herne a
stávkovej kancelárie

Radúz Dula

R

Január 2022

Marketingový špecialista

Martin Toman

T

Február 2022

Pracovník príjmu tovaru

Peter Solárik

T

Február 2022

Hotelová gazdiná

Radúz Dula

R

Február 2022

Názov NŠZ

Autor/ka NŠZ

Tvorba/Revízia
NŠZ

Termín spracovania
NŠZ

Špecialista pre styk s verejnosťou

Martin Toman

T

Marec 2022

Pracovník expedície tovaru

Peter Solárik

T

Marec 2022

Hotelový komorník

Radúz Dula

R

Marec 2022

Pracovník internetového predaja

Martina Širhalová

R

Marec 2022

Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a
wellness

Marek Harbuľák

T

Apríl 2022

Hosteska

Peter Solárik

T

Apríl 2022

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho
zariadenia

Radúz Dula

R

Apríl 2022

Dokladač tovaru

Peter Solárik

R

Apríl 2022

Manekýn, modelka

Peter Solárik

T

Máj 2022

Nosič batožiny (vrátane hotelového
poslíčka)

Radúz Dula

R

Máj 2022

Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej
spoločnosti

Marek Harbuľák

R

Máj 2022

9. HARMONOGRAM ČINNOSTI
SEKTOROVEJ RADY NA ĎALŠIE OBDOBIE
1. rokovanie – 25.6.2019, Senec
2. rokovanie – 21. – 22.11.2019, Tatranská Lomnica
3. rokovanie – 12.2.2020, Pezinok
4. rokovanie – 21.5.2020, online – MS Teams
5. rokovanie – 6.10.2020, online – MS Teams
6. rokovanie – 9.12.2020, online – MS Teams
7. rokovanie – 12.4.2021, online – MS Teams
8. rokovanie – 21.10.2021, online – MS Teams
9. Rokovanie – 10.2.2022, online – MS Teams
10. rokovanie – Máj/Jún 2022? (14.6.2022?)

10. DISKUSIA A ZÁVERY Z ROKOVANIA

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
na svojom 9. rokovaní pre činnosti SRI

I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch z 8. rokovania.
3. Vyhodnotenie projektu PRÁCA 4.0.
4. Aktuálnu situáciu v cestovnom ruchu.
5. Postup pri implementovaní opatrení a aktivít sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
(ďalej len „SSRĽZ“) a sektorové partnerstvá.
6. Stav spracovania vplyvu inovácií na odborné zručnosti.
7. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).
8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.

II.
schvaľuje
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.
2. Pokračovanie

v

projektových

aktivitách

tak,

ako

bolo

tajomníčkou

odprezentované a odsúhlasené členmi Sektorovej rady.
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 10. februára 2022
s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.

III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:

▪
o
o

za mesiac marec tvorba dvoch NŠZ:
Špecialista pre styk s verejnosťou
Pracovník expedície tovaru

▪
o
o

a revízia dvoch NŠZ:
Hotelový komorník
Pracovník internetového predaja
Zodpovední: Martin Toman
Peter Solárik
Radúz Dula
Martina Širhalová
Termín: 31. marec 2022

▪
o
o

za mesiac apríl tvorba dvoch NŠZ:
Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
Hosteska

▪
o
o

a revízia dvoch NŠZ:
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
Dokladač tovaru
Zodpovední: Marek Harbuľák
Peter Solárik
Radúz Dula
Termín: 30. apríl 2022

▪
o

za mesiac máj tvorba jedného NŠZ:
Manekýn, modelka

▪
o
o

a revízia dvoch NŠZ:
Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)
Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti

Zodpovední: Peter Solárik
Radúz Dula
Marek Harbuľák
Termín: 31. máj 2022

2. Členom Sektorovej rady pripomienkovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne podľa harmonogramu revízie a tvorby NŠZ

3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

4. Upraviť znenia sektorových opatrení a aktivít SSRĽZ s nejasne určenými subjektami.
Zodpovední: autori opatrení SSRĽZ, tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 28. február 2022

5. Určiť v IS SRI dopady inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných
kompetencií.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 28. február 2022

6. Identifikovať príklady dobrej praxe pre napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou
sektorových partnerstiev.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 23. február 2022

7. Vypracovať prehľad sektorových opatrení a aktivít s termínom realizácie v rokoch 2022
a 2023. Na základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad
potencionálnych sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové
opatrenia.
Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 28. február 2022

8. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je
nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác v poznámke.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie
1. Termín desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 14. júna 2022.

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

