
10. rokovanie
Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch

15. jún 2022



1. PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie rokovania

2. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4. Implementácia SSRĽZ v horizonte 2030 – prezentácia na Hospodárskej a 
sociálnej rade SR, ŠPÚ, MPC, ŠIOV, MDV SR

5. ŠIOV – vstup p. Petra Solárika

6. Novinky v sektore – vstup p. Mareka Harbuľáka

7. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady

8. Ranking poskytovateľov vzdelávania

9. Publicita Sektorovej rady – tlačové besedy

10. Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ

11. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

12. Diskusia a závery z rokovania



2. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE 
ZLOŽENIE SEKTOROVEJ RADY

Mgr. Peter Šoltés RÚZ

Ing. Ján Pavlík, PhD. Žilinský samosprávny kraj

Ing. Tatiana Malá MDV SR



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. Upraviť znenia sektorových opatrení a aktivít 
SSRĽZ s nejasne určenými subjektmi. 

5. Určiť v IS SRI vplyv inovácií na odborné 
zručnosti podľa svojich odborných kompetencií.

6. Identifikovať príklady dobrej praxe pre 
napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou 
sektorových partnerstiev.

7. Viesť mesačné elektronické výkazníctvo 
vykonanej práce v IS.



4. IMPLEMENTÁCIA SSRĽZ V HORIZONTE 
2030 – prezentácia na HSR SR, ŠPÚ, MPC, ŠIOV, MDV SR

PaedDr. Alena Minns, PhD.
Mgr. Marek Harbuľák



o 4. 4. 2022
o záväzok ministra práce informovať členov vlády SR
o dostupnosť stratégií aj záznamu na HSR SR

Hospodárska a sociálna rada SR

MPC, ŠPÚ, ŠIOV

o MPC + ŠPÚ + NUCEM + IUVENTA = 1.7.2022 nová inštitúcia Národný inštitút 
vzdelávania a mládeže

o Riaditeľ MPC – Ivan Pavlov – školenia pedagógov – inovácie – odbornosť
o Riaditeľka ŠPÚ – Miroslava Hapalová – iba kurikulárna reforma ZŠ
o Riaditeľ ŠIOV – Branislav Hadár – otváranie ŠVP len legislatívny súlad, školenie 

expertov z praxe

MDV SR

o Mgr. Marek Harbuľák
o 3. 5. 2022
o prezentácia 4 sektorových rád



5. ŠIOV – úprava štruktúry učebných a študijných odborov v 
skupine odborov 62, 63, 64    

PaedDr. Peter Solárik



NÁVRH NA ÚPRAVU – „REDUKCIU ŠTRUKTÚRY“ UČEBNÝCH A ŠTUDIJNÝCH 
ODBOROV V SKUPINE ODBOROV

62 EKONOMICKÉ VEDY 63, 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I, II

INOVÁCIA ŠVP 62 EKONOMICKÉ VEDY 63, 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD 
A SLUŽBY I, II



NÁVRH NA ÚPRAVU – „REDUKCIU ŠTRUKTÚRY“ UČEBNÝCH A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V SKUPINE 
ODBOROV 62 EKONOMICKÉ VEDY 63, 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I, II

Skupina odborov  

5. pozícia v kóde odboru ŠKOV spolu

F H M N K L Q

62 EKONOMICKÉ VEDY, 63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A 

SLUŽBY I.

-
- 15 2 1 - 5 23

Návrh nového označenia skupiny odborov a novej štruktúry odborov:

63 EKONOMIKA, FINANCIE A ADMINISTRATÍVA

-
- 4 - 2 - 5 11

Skupina odborov  

5. pozícia v kóde odboru ŠKOV spolu

F H M N K L Q

64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II. 1 11 - 4 8 6 - 30

Návrh nového označenia skupiny odborov a novej štruktúry odborov:

64 OBCHOD A SLUŽBY
1 9 1 - 4 1 1 17



Návrh štruktúry inovovaných štátnych vzdelávacích programov (ďalej „ŠVP“) podľa vyhláseného znenia zákona 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

• (5) Štátne vzdelávacie programy podľa odseku 4 pre odbory vzdelávania v 
stredných školách obsahujú aj požiadavky zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu 
k príslušnému študijnému odboru.

• Na základe § 9 budú obsahové štandardy spracované podľa tematických 
celkov a určujúcich okruhov činností, tém, pojmov a faktov, ktoré tvoria 
obsahové jadro vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu (viď 
príloha).

Ďalšie odporúčané zmeny:

1. Oddelenie všeobecných a spoločných častí ŠVP – ŠVP sa stanú 
prehľadnejšími a čitateľnejšími.

2. Oddeliť ŠVP na jednotlivé stupne vzdelania v skupinách odborov –
prehľadnejšie nasmerovanie na študijné a učebné odbory podľa dĺžky 
štúdia. 

3. Zosúladiť a zjednotiť RUP so systémom duálneho vzdelávania.

4. Potreba aktualizovať osobitosti výchovy a vzdelávania detí so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho
vzdelávania. Na základe toho je potrebné osloviť VÚDPaP so žiadosťou 
o aktualizáciu uvedenej kapitoly vo všetkých ŠVP.

5. Profilové predmety (okrem ŠUP a konzervatórií) budú definovať školy 
vo svojich ŠkVP.

Povinné kapitoly podľa § 6 štátne vzdelávacie programy:

(4) Štátny vzdelávací program obsahuje

a) názov vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje aj odbor vzdelávania; v stredných 
odborných školách aj skupinu odborov vzdelávania,

b) konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré sú v súlade s § 4,

c) stupne vzdelania, ktoré sa dosiahnu absolvovaním vzdelávacieho programu a 
príslušnú úroveň Slovenského kvalifikačného rámca a Európskeho kvalifikačného 
rámca,

d) profil absolventa,

e) charakteristiku odboru vzdelávania a jeho dĺžku,

f) formy výchovy a vzdelávania,

g) formy praktického vyučovania v stredných školách,

h) vzdelávacie oblasti

i) vzdelávacie štandardy,

j) rámcové učebné plány okrem materských škôl,

k) vyučovací jazyk podľa § 12,

l) osobitosti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s 
princípmi inkluzívneho vzdelávania,

m) osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov v národnostných školách a 
národnostných triedach.

INOVÁCIA ŠVP 62 EKONOMICKÉ VEDY 63, 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I, II

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20220101.html#paragraf-12


ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ



6. NOVINKY V SEKTORE
Mgr. Marek Harbuľák



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI A 
EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

o Povinný projektový výstup

o Funkčnosť – úlohy vyplývajúce zo Štatútu
Sektorovej rady

o Efektívnosť – „niečo naviac“

o Odpoveď na otázku: je sektorová rada 
životaschopná aj mimo projektu SRI?

o Odporučenie na ďalšie obdobie

o Návrhy:

o Dotazníkové zisťovanie + individuálne 
rozhovory

o Hodnotí: predseda, Aliancia sektorových rád, 
tajomník

DISKUSIA – NÁMETY ČLENOV SEKTOROVEJ RADY?



8. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

V predchádzajúcom období sme sa pýtali:

1) Zisťovanie preferencií formy a kritérií hodnotenia

poskytovateľov vzdelávania

2) Identifikácia najrelevantnejších škôl – odborov v

sektore

3) Škálovanie hľadísk k jednotlivým „podkritériám“

uplatniteľnosti absolventov

4) Analýza a vyhodnotenie získaných údajov

5) Spätná väzba členov sektorovej rady na výsledky,

úprava vstupov

6) Nový prepočet výsledkov



o Prepočítané výsledky

o Interaktívny nástroj – aktuálne vzhľadom na spätnú väzbu nebudeme zverejňovať

o Možnosť vyfiltrovať výsledky podľa požiadavky

o Spätná väzba

o Prínos pre členov?

o Dôležité váhy z pohľadu sektora?



9. PREZENTOVANIE ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY – TLAČOVÉ BESEDY

o ZMOS predložilo na rokovaní HSR SR požiadavku na realizáciu tlačových besied s 
cieľom prezentovania problémov v sektore súvisiacich s rozvojom ľudských zdrojov

o Kľúčové regionálne témy, ktoré by sa dali odprezentovať v jednotlivých regiónoch

o M. Kaliňák (ZMOS) navrhol pripraviť informáciu o potrebe implementácie SSRĽZ 
pre Radu vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu v gescii MH SR.

Úloha pre sektorovú radu – Zvážiť tému tlačovej besedy a možných aktérov; 
zrealizovať krátku diskusiu s cieľom prezentovať dôležité témy; prizvať regionálne 

médiá.



10. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE 
NŠZ

Garantované NŠZ Schválené NŠZ Zverejnené NŠZ Tvorba NŠZ Revízia NŠZ

83 75 70 39 44

Neschválené NŠZ - tvorba Termín Autor 

Pracovník kontroly cien február 2021 Marcel Blaščák (Tatiana Mókosová)

Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov august 2021 Lucia Špinerová (Tatiana Mókosová)

Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoru október 2021 Martin Toman

Správca digitálneho obsahu december 2021 Martin Toman

Marketingový špecialista február 2022 Martin Toman

Špecialista pre styk s verejnosťou marec 2022 Martin Toman

Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness apríl 2022 Marek Harbuľák, Radúz Dula

Neschválené NŠZ - revízia Termín Autor 

Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka) máj 2022 Radúz Dula



Rozsah využívania odborných zručností



11. 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 – 15.6.2022, Bratislava 
11. rokovanie – september/október 2022



12. DISKUSIA A ZÁVERY Z ROKOVANIA



Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na svojom 10. 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 obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“).

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch z 9. rokovania.

3. Implementáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.

4. Úpravu štruktúry učebných a študijných odborov v skupine odborov 62, 63, 64.

5. Novinky v sektore cestovného ruchu a obchodu.

6. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.

7. Ranking poskytovateľov vzdelávania.

8. Publicitu Sektorovej rady – témy tlačovej besedy.

9. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).

10. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.



II.
s c h v a ľ u j e

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.

2. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho

obdobia.

3. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou

odprezentované a odsúhlasené členmi Sektorovej rady.

4. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 15. júna 2022 s príslušnými

úlohami pre členov Sektorovej rady.



III.
u k l a d á

1. Členom Sektorovej rady zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti Sektorovej rady.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 30. jún 2022

2. Členom Sektorovej rady doplniť a revidovať inovácie v schválených NŠZ.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 31. júl 2022 

3. V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Rozsah využívania zručností“ podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 31. júl 2022

4. Dopracovať NŠZ Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka) a NŠZ Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness.

Zodpovedný: Radúz Dula
Termín: 23. jún 2022

5. Zaslať spätnú väzbu k rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 26. jún 2022

6. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca



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

1. Termín jedenásteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa predbežne uskutoční 12. –
13.10.2022.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


