
SEKTOROVÁ RADA   
pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu



ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE

Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.

> Identifikácia inovácií, technologických 
zmien, nových alebo zdokonalených vý-
robkov a služieb v sektore 

> Tvorba a aktualizácia sektorovej straté-
gie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 
2030 a s výhľadom do 2050

> Výber kľúčových opatrení a odporúčaní 
pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stra-
tégie zamestnanosti Práca 4.0

> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na 
trhu práce

> Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych 
partnerstiev medzi zamestnávateľmi, stred-
nými a vysokými školami

> Tvorba a revízia národných štandardov 
zamestnaní

> Ranking poskytovateľov vzdelávania

> Slovenské magnezitové závody, akciová 
spoločnosť Jelšava

> NAFTA a.s. 
> Slovenská banská, spol. s r.o. 
> Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
> AMETYS s.r.o.
> Asociácia priemyselných zväzov 
> Republiková únia zamestnávateľov 
> Slovenská banská komora 
> Ministerstvo hospodárstva SR 

> Slovenská akadémia vied 
> Štátny inštitút odborného vzdelávania 
> Odborový zväz pracovníkov baní, 

geológie a naftového priemyslu SR
> Trenčiansky samosprávny kraj 
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PD
> Stredná odborná škola Revúca
> Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií TUKE

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY  
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
> Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
> Inovácie v bani - Exo-skeletonická výstroj baníkov, nanorobotické roje, umelá inteligencia  

v high tech bani, použitie multifunkčných robotov
> Nové technológie hlbinného dobývania nerastov - Exo-skeletonická výstroj baníkov, nano-

robotické roje, umelá inteligencia v high tech bani, samokompletizujúce sa roboty, raze-
nie banských diel v pretlaku (kesónovanie), použitie multifunkčných robotov na dobývanie  
a úpravu nerastov v podzemí in-situ

MODULOVÉ RIEŠENIE ODBOROV A NÁVRH NOVÝCH ODBOROV
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu definuje 29 povolaní, ktoré spĺňajú požia-
davky stredného odborného vzdelávania v skupine odborov 21 Baníctvo, geológia, geotechnika s 3 
ročným odborom s výučným listom 2176 H mechanik banských prevádzok, s 4 ročným odborom 
s maturitou a výučným listom 2174 K technik mineralurg (nový experiment), 4 ročným odborom 
s  maturitou 2157 M geológia, geotechnika a  environmentalistika a  nadstavbový odbor 2153 L 
baníctvo. Perspektívnym aktívnym odborom je experiment technik mineralurg. Budúci absolven-
ti tohto odboru budú kvalifikovaní a pripravení odbornými vedomosťami a hlavne zručnosťami 
na výkon požadovaných povolaní zamestnávateľmi.  

Návrh modulového riešenia obsahuje vytvorenie alebo nahradenie nefunkčných odborov za odbory, 
ktoré lepšie reflektujú požiadavky zamestnávateľov v sektore Ťažba a úprava surovín, geológia. Modul 
vychádza zo „základného modulu“ pre povolania, ktoré majú spoločné vedomosti a zručnosti a násled-
ne z „hlavných modulov“, ktoré sa venujú špecifickým vedomostiam a zručnostiam pre časť povolaní. 

21 Baníctvo, geológia, geotechnika = Ťažba a úprava surovín, geológia
Základný modul Hlavný modul

1.-2. ročník 3. ročník 4.ročník

„K“ ťažobný technik

technik mineralurg

technik ťažobných prevádzok

technik ťažobných mechanizmov

„M“ geológia, geotechnika a environmentalistika

BUDÚCNOSŤ  
JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY IVANA NEMETHA 
(SMZ, A.S. JELŠAVA)
Ťažba a spracovanie surovín má na Slovensku dlhú a bohatú históriu. Súčasnosť v sektore je ale 
iná. Tento sektor je dlhodobo zaznávaný, čomu zodpovedá aj to, že na Slovensku nemáme spra-
covanú Surovinovú politiku štátu. Európska únia pritom definuje prístupnosť k domácim zdrojom 
ako strategickú záležitosť.

Preto Sektorová rada pre ťažbu, spracovanie surovín a geológiu, v rámci realizácie NP Sektorovo 
riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, má náročnú úlohu pri spracovaní stratégie pre 
rozvoj ľudských zdrojov. Je to náročné z toho hľadiska, že sektor zamestnáva vyše 75 % zamestnan-
cov so stredoškolským vzdelaním. Pritom študijné odbory skupiny 21 študuje minimum študentov  
v maturitnom odbore. Treba poďakovať zamestnávateľovi - SMZ, a. s. Jelšava, ktorý v spolupráci 
so SOŠ v Revúcej, inicioval vytvorenie študijného odboru so zameraním na vzdelávanie odbor-
níkov so stredoškolským vzdelaním v oblasti úpravy surovín, ktorý je v súčasnosti v experimen-
tálnom overovaní. Tiež sa z jeho iniciatívy spracoval na ŠIOV vzdelávací program pre modulový 
stredoškolský študijný program Ťažobný technik.

Okrem týchto aktivít treba ale ešte pozornosť venovať:

> profilovaniu nových študijných programov na BERG fakulte TU Košice;
> venovať pozornosť žiakom v MŠ a ZŠ a viesť ich k poznaniu o zemi a o potrebe surovín pre 

rozvoj spoločnosti.

Ako predseda Sektorovej rady som rád, že členovia rady, ktorí zastupujú široké spektrum odbor-
níkov z praxe, vzdelávacích inštitúcií, ... aktívne pristupujú k tvorbe tejto stratégie.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN



Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa realizuje vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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