Sektorovo riadené inovácie v podmienkach
Slovenskej republiky
rokovanie Riadiaceho výboru SRI
17. jún 2021

PRIEBEŽNÁ SPRÁVA Č. 10
Jedenásta etapa Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu
trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“)
18. 3. 2021 – 17. 6. 2021

• Zmena názvu „Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel“

• Aktualizácia 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Sfinalizovaná
analytická časť – pripomienky expertov – aplikačná časť (sektorové opatrenia)
• Pracovné skupiny za účelom aktualizácie SSRĽZ

• 24 siedmych rokovaní sektorových rád
• Hodnotenie kvality poskytovateľov vzdelávania
• Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“)
• Inovácie
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AKTIVITA Č. 1 – ODBORNÉ TÍMY
▪ Európske a národné politiky – strategické dokumenty, podujatia, inovácie, právne akty ovplyvňujúce prenos
požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania s osobitným zreteľom na implementáciu
inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva
▪ Činnosť Aliancie sektorových rád/Riadiaceho výboru SRI, sektorových rád + hodnotenie kvality
▪ Osvedčené zahraničné prístupy k sektorovým inováciám a investičným stimulom ako inšpirácia na podporu
rozvoja a konkurencieschopnosti Slovenska
▪ Charakteristika vývojových tendencií indikátora QALI vo vzťahu k produkcii v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
Pracovný vstup zložený z miezd a odpracovaných hodín – experimentálny index používaný na výpočet
multifaktorovej produktivity

▪ Odporúčanie: Sociálnym partnerom prerokovať finálne verzie SSRĽZ v Hospodárskej a sociálnej
rade SR

▪ Úloha: Členom RV SRI odporučiť expertov na pripomienkovanie SSRĽZ

AKTIVITA Č. 2 – SEKTOROVÁ ŠTATISTIKA
Vplyv pandémie COVID-19 na trh práce v sektorovej štruktúre
NSP/SRI
▪ Vývoj sektorovo špecifickej nezamestnanosti za obdobie január 2019 až december 2020 v členení podľa
sektorov NSP/SRI, a to aj v porovnaní s vývojom za celú SR spolu
▪ Prehľad sektorovo špecifickej nezamestnanosti a jej medziročnej zmeny z regionálneho, t. j. krajského
hľadiska
▪ Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
▪ Výsledky vývoja počtu organizácií a tržieb pripadajúcich na jednu organizáciu v príslušných sektoroch
NSP/SRI (obdobie 2010 – 2018)

AKTIVITA Č. 3 – NŠZ

▪ Aliancia posúdila a schválila 195 NŠZ + 64 NŠZ je v procese schvaľovania (259 NŠZ)
▪ Schválenie základných charakteristík a popisov všetkých úrovní trinástich kategórií „všeobecných
kľúčových kompetencií“
▪ Aktualizácia základného živnostenského balíčka „živnostenské minimum“

▪ Aktualizácia manuálu
▪ Školenia pre autorov a členov pracovných skupín v súvislosti s následnou tvorbou/revíziou NŠZ

AKTIVITA Č. 3 – NŠZ
Najaktívnejšie sektorové rady v oblasti predkladania návrhov na revíziu a tvorbu NŠZ v
sledovanom období

1. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment (24 + 8 NŠZ)
2. Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby (21 + 4 NŠZ)
3. Sektorová rada pre verejnú správu a služby (19 + 6 NŠZ)
Najmenej aktívne: Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie (1 NŠZ)
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (6 + 3 NŠZ), Sektorová

rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (4 NŠZ), Sektorová rada pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel (6 + 2 NŠZ)

AKTIVITA Č. 4 – INFORMAČNÝ SYSTÉM

▪ Sumarizácia prehľadu zverejnených informácií za sektorové rady
▪ Aktualizácia stránky NP SRI www.sustavapovolani.sk
▪ Sumarizácia modulov a častí IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období implementované do
produkčného systému a štatistiky za sledované obdobie

▪ Vývoj nových funkcionalít IS NSP/SRI
▪ Dopĺňanie charakteristík inovácií

AKTIVITA Č. 5 – MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
▪ Inovácie v oblasti celoživotného vzdelávania v krajinách EÚ
▪ Zahraničné prístupy k sektorovým inováciám a investičným stimulom
▪ Medzinárodná spolupráca (INTRO/WATT ELSE/FEMALE)
▪ Osvedčené postupy v rámci spolupráce so zástupcami MZVaEZ SR a prizvaných externých
expertov – riešenia súčasných problémov, súvisiacich aj s aktuálnou situáciou pandémie a jej
vplyvom na ekonomiku spoločnosti
▪ Spolupráca s ekonomickými diplomatmi
▪ Komparácia ukazovateľov charakterizujúcich postavenie sektorov v národnom hospodárstve

v 32 európskych krajinách. Analýza ukazovateľov 24 sektorov charakterizujúcich ekonomické
postavenie sektora v európskom meradle, ktorými sú pridaná hodnota, produktivita,
zamestnanosť a mzdy
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Úspešne rozvíjame spoluprácu a prezentujeme výstupy NP SRI na medzinárodnej
úrovni. Naším zámerom je zintenzívniť propagáciu na národnej úrovni!
Propagovať odborné výstupy v médiách – pripraviť návrh mediálnej kampane na
propagáciu činnosti sektorových rád a šírenie výsledkov NP SRI.

Ďakujeme za pozornosť
Alena Minns
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