
9. rokovanie
Sektorovej rady pre verejné služby a 

správu 



I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

II. Informácia o inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady

III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

IV. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov vo verejných službách a správe

V. Sektorové partnerstvá v rámci sektora verejných služieb a správy +
medzisektorové partnerstvá

VI. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov 
vzdelávania v sektore verejnej správy

VII. Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (NŠZ); Novinky 
v Informačnom systém; Určenie vplyvu inovácií na jednotlivé NŠZ

VIII. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie; Diskusia;                    
Závery z rokovania Sektorovej rady;

PROGRAM ROKOVANIA



1. OTVORENIE ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY

Predseda Sektorovej rady: PhDr. Michal Kaliňák, PhD. (ZMOS)



2. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE 
SEKTOROVEJ RADY

doc. Iveta Dudová – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Dr. Vladimír Kováčik – Špecialista celoživotného vzdelávania (MO SR)
Ing. Daniela Michaličová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ukončenie členstva v Sektorovej rade

Aktuálne má Sektorová rada 29 členov (bez tajomníka Sektorovej rady). 
Najpočetnejšou zložkou Sektorovej rady sú ústredné orgány štátnej správy a druhou 
najpočetnejšou skupinou inštitúcií sú orgány územnej samosprávy. V Sektorovej rade sú zastúpené 
aj tri vysoké školy a tri odborové organizácie. 



3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

I. Priebežne vypracovať NŠZ v zmysle harmonogramu

II. Pri tvorbe/revízii NŠZ priraďovať inovácie, ktoré môžu mať vplyv na daný 

štandard zamestnania

III. Posúdiť, ktoré kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti sa v 

pridelených NŠZ môžu zmeniť vplyvom inovácií ovplyvňujúcich sektor

IV. Dopracovať Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe



4. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV VO VEREJNEJ 
SPRÁVE

Stratégia bola dopracovaná, jej jednotlivé časti prešli pripomienkovaním, všetky 
návrhy opatrení sme jednotlivo prediskutovali na minulom rokovaní:

Hlasovanie o stratégii:

▪ 27 členov ZA; 

▪ 0 proti; 0 sa zdržalo:

▪ Medzi najvýznamnejšie aktivity sektorových rád patrí vypracovanie stratégií rozvoja

ľudských zdrojov a definovanie návrhov opatrení v oblasti prípravy a zabezpečenia

ľudských zdrojov pre dané sektory hospodárstva Slovenskej republiky.



• Stratégia rozvoja 
ľudských zdrojov vo 
verejnej správe má 
106 strán (+50 strán 
príloh)

• 1. kapitola je analytická 
(hodnotí aktuálny stav a 
prognózu ľudských 
zdrojov v sektore 
verejnej správy)

• 2. kapitola obsahuje 
zoznam navrhovaných 
sektorových opatrení 
v oblasti zabezpečenia a  
prípravy ľudských 
zdrojov (celkovo 34 
navrhovaných opatrení)



Sektorová rada identifikovala tri hlavné vývojové trendy:

• Profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej správe

• Digitalizácia verejnej správy

• Zvyšovanie konkurencieschopnosti verejnej správy voči súkromnému sektoru 
v oblasti náboru, rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje

Opatrenia v oblasti ľudských zdrojov (celkovo 34 opatrení) sú smerované 
do týchto oblastí:

• Procesné a systémové zmeny: 15
• Vzdelávanie dospelých: 14
• Vysokoškolské vzdelávanie: 3
• Stredoškolské vzdelávanie: 2



Ďalšie kroky v rámci stratégie

Sektorové stratégie boli 15. decembra 2021 jedným z kľúčových bodov rokovania
Riadiaceho výboru projektu SRI a Aliancie sektorových rád pod záštitou štátneho
tajomníka MPSVR SR, Borisa AŽALTOVIČA.

Na tomto rokovaní prebehla aj diskusia garantov a predsedov sektorových rád k ďalšiemu
smerovaniu činnosti sektorových rád a implementácii sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov.

Rokovalo sa aj o:
• návrhu postupu predloženia jednotlivých stratégií v Hospodárskej a sociálnej rade

Slovenskej republiky,
• prezentovaní stratégií odbornej verejnosti,
• možnostiach implementácie navrhnutých opatrení.



PRÁCA 4.0

• Spracovanie analytických a prognostických podkladov k očakávanému vývoju 
zamestnanosti do roku 2030+

Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju 
zamestnanosti do roku 2030+



PRVÉ OHROZENIE PRE SLOVENSKO:  
AUTOMATIZÁCIA 45% pracovných pozícií

Kľúčové ohrozenia SR v rámci pracovnej sily a návrh riešení na národnej úrovni



DRUHÉ OHROZENIE PRE SLOVENSKO: 
AUTOMATIZÁCIA 50% mladí muži



TRETIE OHROZENIE PRE SLOVENSKO: 
KLESAJÚCA PÔRODNOSŤ



ŠTVRTÉ OHROZENIE PRE SLOVENSKO:
- 250 000 OSÔB V PRODUKTÍVNOM VEKU



PIATE OHROZENIE PRE SLOVENSKO:
NEDOSTATOČNÉ ZRUČNOSTI



✓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

NÁVRH OPATRENÍ



5. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A MEDZISEKTOROVÉ
PARTNERSTVÁ

• Sektorová rada môže slúžiť aj ako platforma na prepájanie inštitúcií v sektore (za 

účelom zvyšovania kvality ľudských zdrojov, vzdelávania, výmeny skúseností či 

realizovania opatrení v oblasti ľudských zdrojov)

• Sektorová rada ako platforma pre rozvoj medzisektorových partnerstiev na úrovni 

sektorových rád a Aliancie sektorových rád.

• S cieľom mapovania existujúcich partnerstiev a prebiehajúcich spoluprác v oblasti 

ľudských zdrojov a vzdelávania boli členovia sektorových rád oslovení na zaslanie 

zoznamu partnerstiev a spoluprác za ich organizácie. Sledované sú najmä partnerstvá 

a spolupráce zamerané na vzdelávanie, výskum, či rozvoj zručností zamestnancov.



Čo ďalej v rámci sektorových partnerstiev?

• Možnosť doplnenia zoznamu sektorových partnerstiev za členov/organizácie, ktoré tak 
ešte neurobili (termín do konca januára). Tajomník pošle mailom výzvu na doplnenie 
existujúcich partnerstiev alebo na návrh nových partnerstiev a spoluprác v rámci 
sektora.

• Navrhnutie nových sektorových partnerstiev aj za účelom možnej realizácie opatrení 
definovaných v SSRĽZ na rok 2022 a 2023.

Príklad



6. MOŽNOSTI A SPÔSOB IDENTIFIKÁCIE NAJLEPŠÍCH 
POSKYTOVATEĽOV VZDELÁVANIA V SEKTORE VEREJNEJ SPRÁVY 

(Ranking poskytovateľov vzdelávania)



Hlavný problém vo verejnej správe je s definovaním „sektorových škôl”, nakoľko 
verejná správa potrebuje absolventov zo širokého spektra stredných a vysokých 
škôl. Verejná správa napríklad potrebuje: 

o zamestnancov s právnym vzdelaním (právnické fakulty VŠ), 

o ale aj jazykovo a ekonomicky zdatných ľudí (filozofické fakulty, ekonomické fakulty), 

o riadiacich zamestnancov (fakulty manažmentu),

o technicky zdatných odborníkov pre projektové tímy, katastre a stavebné úrady (technické 
vysoké školy napr. STU),

o odborníkov z oblasti IT, dát, analytikov (MAT-FYZ, IT fakulty),

o zamestnancov v sociálnej oblasti (absolventi odboru Sociálna práca reálne vykonávajúci 
sociálnu prácu).

V zásade tak vyvstáva problém, že je takmer nemožné definovať sektorové školy pre oblasť 
verejnej správy. Z tohto dôvodu by bolo problematické povedať, že na základe rankingového 
hodnotenia je napríklad niektorá právnická fakulta top školou pre sektor verejnej správy top, 
pretože sektor potrebuje odborníkov z viacerých fakúlt. 

Spätná väzba k rankingu



Možno by bolo riešením rozdeliť školy dôležité pre sektor verejnej správy do niekoľkých 
oblastí a identifikovať top školu pre sektor verejnej správy v rámci každej z týchto 
oblastí.  
Napríklad vysokoškolské študijné odbory sú podľa vyhlášky ministerstva školstva 
rozdelené do 48 oblastí, pričom pre sektor verejnej správy sú dôležité najmä študijné 
odbory z týchto oblastí:

2. Bezpečnostné vedy, 
8. Ekonómia a manažment, 
12. Filozofia,
14. Geodézia a kartografia,
18. Informatika,
24. Obrana a vojenstvo, 
25. Ošetrovateľstvo,
26. Politické vedy, 
30. Právo, 
31. Priestorové plánovanie,
33. Sociálna práca, 
43. Verejné zdravotníctvo.

Na zamyslenie



Počet NŠZ s 
určenými autormi

Počet vyškolených 
autorov

Počet NŠZ bez 
autora

144 28 2

7. TVORBA A REVÍZIA NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ

Počet NŠZ 

garantovaných 

sektorovou radou

Celkový počet NŠZ

146 cca 1900



• september 2021
• Odborný pracovník štátnej správy pre kataster
• Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb
• Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení

• október 2021
• Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
• Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia
• Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností
• Kontista v oblasti sociálneho poistenia
• Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
• Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
• Špecialista sociálnej kurately pre deti
• Generál
• Generálporučík
• Generálmajor
• Brigádny generál
• Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
• Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa
• Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky:
• Špecialista zahraničnoobchodnej politiky

VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ



• december 2021
• Kapitán
• Nadporučík
• Poručík
• Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ

• november 2021
• Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
• Inšpektor jadrovej bezpečnosti
• Režimový pracovník väzenskej služby
• Plukovník
• Podplukovník
• Major
• Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
• Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia
• Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície



PLÁN TVORBY A REVÍZIE NŠZ do mája 2022
V prvom rade dokončiť NŠZ nespracované v roku 2021: 

• Niekoľko vojenských NŠZ

• Štyri súdne NŠZ (Sudca, Súdny úradník, Súdny tajomník, Súdny poradca)

• Dva NŠZ z oblasti MPSVaR (Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky; Špecialista v oblasti 
politiky zamestnanosti a ochrany práce)

• Dva hasičské NŠZ (Prezídium HaZZ)

február 2022

Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície Mária Uhrecká
Odborný pracovník štátneho odborného dozoru, povoľovania a 
regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry

*pribrať autora z ministerstva 
dopravy

Odborný pracovník pre reguláciu a štátny dohľad elektronických 
komunikácií a poštových služieb 

*pribrať autora z ministerstva 
dopravy

Dátový kurátor - tvorba Peter Vilim

Hlavný kontrolór samosprávneho kraja - tvorba Martina Lamačková

Je na diskusiu, či vyznačené štandardy nezlúčiť do jedného pod názvom napríklad: 
„Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu, výstavbu a poštové služby“ 



Je na diskusiu, či by nebolo dobré posledné dva štandardy zlúčiť a vznikol by jeden 
univerzálny štandard: „Odborný pracovník verejnej správy pre oblasť životného 
prostredia“ ??

Alebo ak chceme odborníka samosprávy v oblasti životného prostredia vytvárať (nie je 
ešte spracovaný), tak či ho nepremenovať na: „Odborný pracovník samosprávy v oblasti 
životného prostredia a nakladania s odpadmi“ 

Ďalšou otázkou je – kto sa podujme ho spracovať? (návrh p. Hroncová).

marec 2022

Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
František Gilian, Sektorov. rada 
elektrotechnika

Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia Karina Remišová
Odborný pracovník samosprávy v oblasti životného prostredia -
tvorba ??niekto zo samosprávy



apríl 2022

Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov

Edita Hindická, Katarína 
Plišňáková

Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb Mária Uhrecká

Horský záchranár - tvorba
pribrať niekoho z Horskej 
záchrannej služby (MV SR)

Pedagóg väzenskej služby - tvorba Peter Neuhybel

máj 2022
Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych 
činností Mária Uhrecká

Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu Martina Lamačková

Koordinátor opatrovateľských služieb v samospráve - tvorba
Lőrincz, Lamačková, Bartošová, 
Hroncová

Koordinátor opatrovateľských služieb v samospráve – nechávam na zváženie, či 
vypracovávať takýto štandard, nakoľko máme samostatnú Sektorovú radu pre 
zdravotníctvo a sociálne služby, v ktorej majú rôznych metodikov sociálnej starostlivosti, 
vedúcich pracovníkov opatrovateľských služieb, dokonca aj koordinátorov.



NOVINKY V INFORMAČNOM SYSTÉME

1. NOVINKA – ÚLOHA: Určenie vplyvu inovácii na odborné zručnosti (OZ)

• Úloha spočíva v určení miery vplyvu rôznych kategórii inovácií (napr. umelá inteligencia, 
smart technológie, digitalizácia, atď.) na skupiny/kategórie odborných zručností 
zamestnancov (riadenie činností, orientácia v dokumentoch atď.). Teda princípom je snaha 
určiť ako určitá kategória inovácií vplýva na jednotlivé kategórie odborných zručností. 

• V zásade platí, že čím viac členov vyplní túto úlohu, tak tým bude výstup výpovednejší 
(vplyv inovácií na skupiny odborných zručností).

V informačnom systéme pribudlo v súvislosti so štandardmi zamestnaní niekoľko noviniek:

Úloha pre členov: Identifikácia vplyvov jednotlivých kategórii inovácií 
na jednotlivé skupiny (kategórie) odborné zručnosti. K danej úlohe sa 
dostanete cez informačný systém kliknutím na tlačidlo „Inovácie –
Vplyv inovácií na OZ“ alebo kliknutí na odkaz: 
https://sri.sk/portal/innovation/impact/

https://sri.sk/portal/innovation/impact/


• Po kliknutí na link https://sri.sk/portal/innovation/impact/ (alebo tlačidlo „vplyv 
inovácií na OZ) sa zobrazí 26 kategórií inovácií. Pod každou touto kategóriou inovácií je 
celkovo 51 skupín/kategórii odborných zručností.

https://sri.sk/portal/innovation/impact/




• Primárne vyklikajte dopady tých inovácií a tých zručností, ktoré sú Vám blízke a máte 
o nich vedomosti. Ak si trúfate, tak je dobré vyklikať aj dopady v iných kategóriách, ktoré 
nemusia primárne súvisieť s našim sektorom alebo Vaším odborným zameraním. Spätné 
väzby od členov naprieč všetkými sektorovými radami budú očistené o výkyvy a následne 
spriemerované, aby sme dospeli k spoločnému záveru.



2. NOVINKA – ÚLOHA: Rozsah využívania odborných zručností pri jednotlivých NŠZ

Zámer: Rozsah využívania odborných zručností pri jednotlivých štandardoch

zamestnaniach (NŠZ) je zaujímavým ukazovateľom. Aby bolo možné čo najpresnejšie cieliť
systém celoživotného vzdelávania, je nutné poznať, ktoré odborné zručnosti sú pri výkone
daného zamestnania (NŠZ) využívané najviac.

Spôsob určovania: formou vyklikávania v Informačnom systéme a určovania
percentuálneho rozsahu využívania zručností (od 0 do 100 % - čím vyššie percento, tým
väčší rozsah využívania danej zručnosti).

Koľko toho musím spraviť? Vyklikajte rozsah využívania zručností pri tých NŠZ, o ktorých
máte profesionálnu vedomosť a viete tento rozsah určiť. To môže znamenať, že určíte
rozsah pri jednom alebo aj všetkých dostupných NŠZ v našej Sektorovej rade. Spätné väzby
od všetkých členov budú spriemerované, aby sme dospeli k spoločnému záveru.

Ako na to?
V informačnom systéme v záložke „Inovácie“ zvoľte „Rozsah využívania zručností“.



Zobrazí sa Vám zoznam všetkých NŠZ vo všetkých sektorových radách, preto vo vyhľadávacej 
lište, v časti Sektorová rada si vyberte našu sektorovú radu a kliknite na Filtrovať. 

Vyfiltruje Vám všetky NŠZ z našej Sektorovej rady, pri ktorých môžete aktuálne hodnotiť 
rozsah využívania odborných zručností (konkrétne sú to NŠZ v stave zverejnené, schválené 
SR, schvaľovanie alianciou). Vyberte si NŠZ, v ktorom chcete rozsah využívania odborných 
zručností hodnotiť a kliknite na tlačidlo Vyplniť.



Rozsah využívania každej zručnosti pri danom zamestnaní určujete cez pohyblivú lištu

alebo priamo zadaním čísla – na koľko percent je daná zručnosť využívaná.



Tajomník pošle k obom vyššie spomenutým úlohám samostatný mail aj s manuálom, kde 
bude podrobne rozpísané:

➢ Určenie vplyvu inovácií na kategórie odborných zručností – postup
➢ Rozsah využívania odborných zručnosti pri daných štandardoch zamestnaní – postup

Termín – ideálne čím skôr, najneskôr do 31. januára



8. HARMONOGRAM ČINNOSTÍ; RÔZNE; DISKUSIA



➢ 1. rokovanie: 12. september 2019 (Bratislava)

➢ 2. rokovanie: 5. december 2019 (Bratislava)

➢ 3. rokovanie 25. február 2020 (Bratislava)

➢ 4. rokovanie: 14. máj 2020 (online rokovanie cez MS Teams)

➢ 5. rokovanie: 1. október 2020 (online rokovanie cez MS Teams)

➢ 6. rokovanie: 24. november 2020 (online rokovanie cez MS Teams)

➢ 7. rokovanie: 5. mája 2021 (online rokovanie cez MS Teams)

➢ 8. rokovanie: 29. september 2021 (Bratislava)

➢ 9. rokovanie: 19. január 2022 (online cez MS Teams)

➢ 10. ROKOVANIE – tretí týždeň v máji 2022

ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY



ZÁVERY Z ROKOVANIA



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

www.trexima.sk


