
9. rokovanie
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 

24. február 2022



I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

II. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady /zmeny/

III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

IV. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov /sektorové partnerstvá a ich aplikácia
a nadväznosť na aktivity v Akčnom pláne stratégie/

V. Práca 4.0 /očakávaný vývoj zamestnanosti do roku 2030/

VI. Tvorba a revízia NŠZ

VII. Zdravotná spôsobilosť /ako podmienka pre štúdium a výkon zamestnania/

VIII. Inovácie /Vplyv inovácií na zručnosti a rozsah využívania OZ/ 

IX. Ranking poskytovateľov vzdelávania

X. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 

XI. Prezentácia /Je potrebné mať školy na tradičné remeslá/ 

XII. Prezentácia /Tradičné remeslá – Nové kurzy a vzdelávacie aktivity ÚĽUVu/

XIII. Diskusia /rôzne/

XIV. Závery z 9. rokovania Sektorovej rady

PROGRAM ROKOVANIA



II. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Mgr. Art. Gabriel Haščák Mgr. Art. Ľudmila GHILLÁNY

potvrdená nominácia

ŚIOV

K 24. februáru 2022 má Sektorová rada 26 členov rady a 2 členov pracovnej skupiny

Ukončená spolupráca: Ing. Gabriela ŽAŽOVÁ, Ing. Marek DERMEK, PhD.



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Členom SR doručiť pripomienky k aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja 
ľudských zdrojov a dopracovať opatrenia a aktivity zamerané na osobné 
služby                                                                                                              splnené

• Priebežne vypracovávať (revidovať) NŠZ podľa harmonogramu 
v mesiacoch 10/2021 – 2/2022)                            14 hotové  z 21 plánovaných

• Členom SR dopĺňať priebežne do IS SRI národné a medzinárodné dokumenty 
súvisiace s vývojom sektora do roku 2030                                               splnené

• Členom SR vyplniť vplyvy inovácií na zručnosti a takisto vyplniť rozsah 
využívania odborných zručností v systéme                      iba čiastočne splnené

• Členom pracovnej skupiny pre Ranking revidovať zoznam stredných 
a vysokých škôl, ktoré budú vstupovať do ďalšej fázy hodnotenia.     splnené



III. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA 

• Členom SR viesť v IS mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej 
práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. V poznámke 
je nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác. Členom budú 
zasielané výkazy elektronickou formou okolo 10. dňa v mesiaci. Výkaz 
je potrebné podpísať a scan výkazu zaslať naspäť najneskôr 19. deň v 
mesiaci. Pozor zmena: email je automaticky vygenerovaný.      splnené



VZOR EMAILU S VÝKAZOM 



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Sektorové partnerstvá, ich aplikácia a nadväznosť na 
aktivity v Akčnom pláne stratégie  

Počet vývojových trendov : 3

počet sektorových opatrení na zabezpečenie 
konkurencieschopných ľudských zdrojov pre sektor: 28

počet aktivít na implementáciu sektorových opatrení : 75



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Sektorové partnerstvá – vzor, ideálne riešenie   

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



IV. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV 
Sektorové partnerstvá – vzor, ideálne riešenie   

V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému 
plnenie nami zadefinovanej aktivity nevyplýva zo zákona, je možné 
využiť sektorové partnerstvá. 
Príklad: 



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



ANALYTICKÉ A PROGNOSTICKÉ 
podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti 

do roku 2030+

PaedDr. Lucia Lednárová - Dítětová
manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, tajomníčka

Aliancie sektorových rád

V. PRÁCA 4.0 – strategický materiál
Očakávaný vývoj zamestnanosti  do roku 2030 



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 
•Op malizácia 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 kon nuálne vzdelávanie 
•Rozvíjanie talentov 
•Podnikateľské zručnos  mladých 
•Celoživotné vzdelávanie



NÁVOD AKO PREŽIŤ
RODINNÁ POLITIKA 

•Výraznejšia podpora pôrodnos  
•Lepšie sociálne podmienky pre rodiny 
•Zosúlaďovanie rodinného a pracovného 
života 
•Dostupnosť predškolských zariadení

PODPORA SOCIÁLNEHO DIALÓGU  



VI. VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE 
NÁRODNÝCH ŠTANDARDOV ZAMESTNANÍ

Počet NŠZ 
garantovaných 

sektorovou radou
Celkový počet NŠZ

83 1963

Pôvodne bolo 84 štandardov garantovaných našou sektorovou radou, ale schválili ste ako 
sektorová rada zrušenie NŠZ Nechtový dizajnér a preto už pre sektor remeslá a osobné 
služby počítame s aktuálnym počtom 83 národných štandardov zamestnaní. 



Názov NŠZ Revízia/ Tvorba

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
R

Výrobca a opravár hudobných nástrojov R

Pracovník kľúčovej služby
T

Umelecký keramikár, hrnčiar R

Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni
R

Opravár bicyklov a podobných prostriedkov R

Vizážista, kolorista
R

Sumarizácia tvorby a revízie
október 2021 – február 2022



PLÁN ĎALŠEJ TVORBY/REVÍZIE
marec 2022 – máj 2022



PLÁN ĎALŠEJ TVORBY/REVÍZIE
marec 2022 – máj 2022



VII. ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ 

Ako podmienka pre štúdium a výkon zamestnania

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová
metodik NP SRI



VII. ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ 

Problematika učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje 
zdravotná spôsobilosť – všeobecne

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...
- SOŠ to riešia pri podávaní prihlášok
- zamestnávatelia na to začínajú upozorňovať (duálny systém OVP)

.................................................................................................................................................
UČEBNÉ ODBORY: 64, 63, 36, 24, 82, 85, 29, 92  



ŠVP – určenie zdravotnej spôsobilosti

Štátny vzdelávací program (ŠIOV): 
https://siov.sk/vzdelavanie/odbor
ne-vzdelavanie-a-priprava/

určuje pre skupinu odborov 
(príklad) 62-63-64 požiadavku na 
zdravotnú spôsobilosť



Zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 
určuje na ročnej báze zoznam 
učebných a študijných odborov, v 
ktorých sa vyžaduje zdravotná 
starostlivosť študovať príslušný odbor 
vzdelávania



Zdravotná spôsobilosť – postup MŠVVaŠ SR

 Zoznam MŠVVŠ SR nie je zverejňovaný vo vzťahu k 
podmienkam na zdravotnú spôsobilosť, určeným v 
jednotlivých ŠVP (pre sk. odborov sú ŠVP z roku 
2013).

 Je potrebné určiť, pri ktorých UO a ŠO by sa mala 
vyžadovať zdravotná spôsobilosť budúcich žiakov 
SOŠ a definovať nevyhovujúce postihnutia pre 
budúci výkon povolania.

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



Navrhovaný postup pre Sektorovú radu

 zistiť potrebu overovania zdravotnej spôsobilosti pre jednotlivé učebné a 
študijné odbory (sk. odborov pre SR Remeslá a osobné služby)

 eviduje ŠIOV 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

 zadefinovať navrhovanú textáciu pre ŠIOV – ako navrhujete doplniť/zmeniť 
ustanovenia ŠVP pre sk. odborov v kompetencii SR pre Remeslá a osobné 
služby, pri ktorých odboroch je potrebné požadovať splnenie podmienky 
zdravotnej starostlivosti a prečo – odôvodnenie (aké modelové situácie 
vznikajú v aplikačnej praxi, aké sú problémy v uplatnení žiaka vo vzdelávacom 
procese, resp. následne ako absolventa na trhu práce)



VIII. INOVÁCIE

Úlohou pre všetkých členov SR bolo pracovať so systémom SRI a  s inováciami, ktoré 
sme identifikovali v sektore remesiel a osobných služieb v Aktualizovanej stratégii. 

Vplyv inovácií na odborné zručnosti

Rozsah využívania odborných zručností 



Inovácie  - Vplyv na Odborné zručnosti

 
 

Pre sektor remeslá a osobné služby – zatiaľ to vychádza tak, že najväčší vplyv na OZ má 
spomedzi inovácií DIGITALIZÁCIA. 57,31%, potom KOMUNIKAČNÉ SIETE NOVEJ GENERÁCIE
42,44% a veľký vplyv má aj KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 40,53%. 



Inovácie  - Vplyv na Odborné zručnosti

Ktoré zamestnania budú ovplyvnené najviac? 
 

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

zamestnania. 
 



Inovácie  - Vplyv na Odborné zručnosti



Inovácie  - Vplyv na Odborné zručnosti



Inovácie  - Vplyv na Odborné zručnosti



Inovácie  - Vplyv na Odborné zručnosti



Inovácie  - Rozsah využívania zručností 



Inovácie  - Rozsah využívania zručností 



Inovácie  - Rozsah využívania zručností 



Inovácie  - Rozsah využívania zručností 



IX. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

Čo máme za sebou a čo pred sebou?

1. Po prvotnej analýze a vyhodnotení získaných údajov sme znova 

revidovali zoznam stredných a vysokých škôl /pracovná skupina 

urobila podrobnejšiu selekciu

2. Máme sa šancu ešte pozrieť na to, či by sme v ďalšom priebehu 

rankingu mali ešte aj v rámci sektora vyselektované tzv. 

pododvetvia : školy a odbory remeselnícke, pre osobné služby. 



X. HARMONOGRAM 
ČINNOSTI SEKT. RADY

5. rokovanie: 29. september 2020
6. rokovanie: 8. december 2020
7. rokovanie: 7. máj 2021
8. rokovanie: 13. október 2021
9. rokovanie: 24.február 2022

10.rokovanie: máj-jún 2022

1. rokovanie: 24. september 2019
2. rokovanie: 26. november 2019
3. rokovanie: 14. február 2020
4. rokovanie: 19. máj 2020



lebo
„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“

„REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“

XI. PREZENTÁCIA 



VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA:
- Málo škôl vyučuje tradičné remeslá – gymnázium 214, OA 52
- Každá škola učí všetko – veľký počet odborov na škole aj 16 rôznych 

odborov
- Nízky počet žiakov v skupinách 4,5,6 SOŠ, gym. OA – 28 - 30
- Finančná náročnosť výučby SOŠ 4323 €, OA, GYM. - 2900
- Regionálna disproporcia
- Nízky záujem zo strany žiakov
- Slabá propagácia v médiách
- Záujem zo strany zamestnávateľov len o absolventov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor MALIAR

7 škôl – 55 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor STRECHÁR

5 škôl – 37 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor TESÁR

9 škôl – 66 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor PEKÁR

2 školy – 18 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor OBUVNÍK

1 škola – 8 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor MLIEKAR a SYRÁR

6 škôl – 34 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



Učebný odbor KOMINÁR

1 škola – 5 žiakov

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



RIEŠENIE?
- vyšpecifikovať nedostatkové učebné odbory

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



- celoštátna podpora nedostatkových učebných odborov
- obmedziť počet odborov na jednotlivých školách
- určiť minimálny počet absolventov pre jednotlivé kraje, okresy

„JE POTREBNÉ MAŤ ŠKOLY NA TRADIČNÉ REMESLÁ“



XII. PREZENTÁCIA



Ústredie ľudovej umeleckej výroby

založená v roku 1945

zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. 
o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách

príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky

Národná organizácia s celoštátnym pôsobením v oblasti 
ochrany, starostlivosti a rozvoja ľudovej umeleckej výroby 



Hlavné aktivity

Dokumentácia 
múzeum ĽUV

virtuálna galéria 

Publikácie
vydavateľstvo

Informácie
knižnica

Vzdelávanie
Škola remesiel ÚĽUV

Konzultácie
Výtvarná komisia
otvorený ateliér

Podpora 
galérie/predajne

Popularizácia
festivaly, podujatia, 

Propagácia
výstavy,  súťaže



Výchova a vzdelávanie – ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV

v oblasti ľudovej umeleckej výroby, tradičných a súčasných remesiel: 

1. záujmové kurzy pre deti a dospelých
2. individuálne kurzy pre dospelých 
3. tvorivé dielne / zážitková forma vyučovania
4. Prázdniny s remeslom
5. prednášky pre verejnosť
6. odborné vzdelávanie, semináre
7. predvádzanie ľudovoumeleckej výroby

Zápis Školy remesiel ÚĽUV (2015) 
do zoznamu najlepších spôsobov ochrany 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska



Bratislava – Banská Bystrica - Košice

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV

• Kultúrno - informačný kontaktný bod pre odbornú i laickú verejnosť

• spektrum aktivít / vzdelávanie, poradenstvo, konzultačné služby,

• výstavy, stretnutia s majstrami remesiel, odborná knižnica,

• kluby priateľov remesiel

• vzdelávacie programy pod značkou Škola remesiel ÚĽUV / kurzy remesiel pre deti a 
dospelých,

• tvorivé dielne, exkurzie, prednášky

• predaj ľudovo-umeleckých výrobkov



RCR ÚĽUV BA - Obchodná 64, Bratislava

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

• otvorenie v roku 1999

• podujatia – predvádzanie výroby

• Škola remesiel - remeselné kurzy, prednášky, tvorivé dielne, exkurzie



RCR ÚĽUV BB – Dolná 14, Banská Bystrica 

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

• Otvorenie v roku 2005

• Predajňa ÚĽUV

• Odborná knižnica

• Výstavy

• Podujatia – predvádzanie výroby

• Škola remesiel - remeselné kurzy, prednášky, tvorivé dielne, 

exkurzie



RCR ÚĽUV KE - Mäsiarska 52 , Košice

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

• otvorenie 1.10.2015

• Galéria ÚĽUV 

• Predajňa ÚĽUV

• Odborná knižnica

• Podujatia – predvádzanie výroby

• Škola remesiel – remeselné kurzy,

prednášky, tvorivé dielne, exkurzie



Kurzy pre dospelých

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV

• Drevorezba  / základy, figurálna socha, črpačka, lyžičník a lyžice, drevené hračky, drevené ozdoby, vylievanie 
cínom 

• Výroba hudobných nástrojov / Fujarka a píšťalky 

• Výroba z prírodných pletív / pletenie z prútia, výroba zo slamy, šúpoľové bábiky, výroba pálky

• Keramika / hrnčiarstvo, modelovanie

• Tkanie / na krosnách, na ráme, tkanice, zápästky

• Čipky / paličkovanie, sieťovanie, strapce, tenerify, šitá čipka a gatry

• Výšivky / základy, krivá ihla, gatry, spojovacie švíky 

• Textilné techniky / batika, spriadanie vlny, plstenie, výroba papúč 

• Výroba z kovu / kováčstvo, mužský mosadzný šperk 

• Drotárstvo 

• Drôtený šperk 

• Zdobenie kraslíc a medovníkov

• Výroba z kože 

• Maľba na sklo 



Kurzy pre dospelých



Kurzy pre dospelých



Regionálne centrá remesiel ÚĽUV

Individuálne kurzy pre dospelých



Kurzy pre deti
od 7 do 18 rokov

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV

• Rezbárska dielňa 

• Textilná dielňa 

• Drotárska dielňa 

• Hrnčiarska dielňa

• Remeselnícka dielňa 

Tvorivé dielne / exkurzie 
• V doobedných hodinách / rozsah 1,5 hodiny

• cieľová skupina: MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, SŠ, VŠ



Kurzy pre deti 



Tvorivé dielne



Prázdniny s remeslom 

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV

leto – júl a august 





XIII. DISKUSIA



XIV. ZÁVERY Z 
ROKOVANIA



Ďakujeme za pozornosť

www.trexima.sk


