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Národná sústava povolaní

Tripartitný projekt
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Zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti; § 35a, § 35b

6

RV SRI, Aliancia sektorových rád, 24 sektorových rád

Verejná správa, územná samospráva, profesijné organizácie,

odborové zväzy, zamestnávatelia, vedecké inštitúcie
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Kľúčové výsledky (apríl 2019 – september 2021)

169 rokovaní sektorových rád
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0. verzia SSRĽZ – Úrad vlády SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, MH SR, MK SR, SAAV.....

6 Verzia 1.0 SSRĽZ – externé pripomienkové konanie – 3. etapy

Spustené experimentálne odbory vzdelania – Technik mineralurg; Technik vodár

vodohospodár; Agromechatronik, Podológ
7

Príprava obsahu komponentu (vzdelávanie) pre Plán obnovy

Rekonštrukcia odborných tímov SRI

Nový Informačný systém NSP/SRI prepojený s medzinárodným prostredím (ESCO)

NŠZ – 1 942 garantovaných, 193 tvorba, 683 revízia8





Kľúčové výsledky (apríl 2019 – september 2021)
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MK SR – spolupráca na stanovovaní rezortnej koncepcie rozvoja ĽZ, OVP a

dotačných mechanizmov počas korona krízy

Hospodárske noviny – prezentácia inovácií v sektoroch

Revízia SK ISCO-08 – účinnosť 1.1.2021

MDaV SR – odvetvová tripartita, projekt Smart mobilities

ŠÚ SR – SODB – názvoslovie pracovných pozícií

Ranking poskytovateľ vzdelávania – selekcia škôl a odborov vzdelania pre sektory

Medzinárodná spolupráca – Holandsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika,

Francúzsko, Portugalsko

16 Mediálna stratégia – mediálna kampaň



Ranking poskytovateľov vzdelávania

→

→

→

→

Výber kritérií hodnotenia – oblasť uplatnenie absolventov (január/marec 2021)

Spustenie diskusie k rankingu (september 2020)

Dotazníkový zber na výber kritérií (november/december 2020)

→

Sektorový výber poskytovateľov vzdelávania (február/apríl 2021)

→

Dotazníkový prieskum pre váženie kritérií hodnotenia (júl/august 2021)

Vyhodnotenie poskytovateľov vzdelávania (september/október 2021)

→ Kontrola výsledkov sektorovými radami (október/november 2021)

→ Publikovanie výsledkov (december 2021)



Ranking poskytovateľov vzdelávania - SŠ

2561M00 informačné a sieťové technológie

2563Q00 počítačové systémy

2675M00 elektrotechnika

2695Q00 počítačové systémy

3918M00 technické lýceum



Ranking poskytovateľov vzdelávania - SŠ

6323K00 hotelová akadémia

6421L00 spoločné stravovanie

6444H00 čašník

6444K00 čašník

6445H00 kuchár

6445K00 kuchár

6489H00 hostinský



Ranking poskytovateľov vzdelávania - VŠ

2511T00 aplikovaná informatika



Ranking poskytovateľov vzdelávania - VŠ

6218R00 verejná správa a regionálny rozvoj

6218R06 verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa

6218R09 verejná správa a regionálny rozvoj - regionálna ekonomika a rozvoj

6279R00 ľudské zdroje a personálny manažment

6279T00 ľudské zdroje a personálny manažment

6279V00 ľudské zdroje a personálny manažment



Sektorovo špecifická nezamestnanosť 2019/2020

→
UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ

patrilo skupiny zamestnaní typických pre sektor

→ Zamestnanci, ktorých vykonávané zamestnanie je v sektorovej príslušnosti

→ Eliminácia:

• duplicitných zamestnaní vo viacerých sektoroch,

• „inde neuvedený“,

• neuvedené posledné zamestnanie

• absolventi

𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐨𝐯𝐨 š𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐤𝐞𝐣 𝐧𝐞𝐳𝐚𝐦𝐞𝐬𝐭𝐧𝐚𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 =
𝐒𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐨𝐯𝐨 š𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐤í 𝐔𝐨𝐙

𝐒𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐨𝐯𝐨 š𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐤í 𝐔𝐨𝐙 + 𝐒𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐨𝐯𝐨 š𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐤í 𝐳𝐚𝐦𝐞𝐬𝐭𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢



Sektorovo špecifická nezamestnanosť 2019/2020



Sektorovo špecifická nezamestnanosť 2019/2020



Sektorovo špecifická nezamestnanosť 2019/2020



Národná stratégia Práca 4.0

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 (MIRRI SR)

• vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej úrovni

v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0

Akčný plán inteligentného priemyslu SR (MH SR)

• identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry vo vzťahu k potrebným počtom a

kvalifikovanosti ľudských zdrojov relevantných pre oblasť inteligentného priemyslu do

roku 2025 a s výhľadom do roku 2030

• systémová zmena vzdelávacieho systému pripravujúceho pracovníkov pre potreby

praxe a konkrétne inteligentného priemyslu

→

→



Národná stratégia Práca 4.0

Akčný plán inteligentného priemyslu SR (MH SR)

• vytvorenie funkčného systému celoživotného vzdelávania s viaczdrojovým financovaním

zameraného na podporu vzdelávacích potrieb ľudí a potrieb trhu práce

• programy a projekty na prispôsobovanie zručností pracovnej sily vrátane uchádzačov o

zamestnanie (UoZ) kľúčovým požiadavkám inteligentného priemyslu na rozvoj soft

zručností, sektorových (hard) zručností a programy zamerané na rozvoj digitálnych

zručností za účasti zamestnávateľov

• predvídanie potreby zručností v súlade s vývojom na trhu práce, zabezpečovanie

prognóz vývoja na trhu práce a lepšia identifikácia dopytu po kvalifikovanej pracovnej

sile

→



Národná stratégia Práca 4.0

Členovia odborných tímov SRI majú záujem byť súčasťou prípravy Národnej

stratégie Práca 4.0
→

SSRĽZ sú dobrým východiskom→

Analýza medzinárodných dokumentov Práca 4.0 je k dispozícii v PS11 -

Nemecko (DE), Rakúsko (AT), Taliansko (IT), Španielsko (ES), Švédsko (SE), Dánsko (DK),

Francúzsko (FR), Spojené kráľovstvo (UK), Česká republika (CZ), Európska komisia a

Európsky parlament

→
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