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SPRÁVA ZA ROK 2018 

AKTIVITA A.2.   

 

 

 

Aktualizácia a verifikácia potrieb trhu práce, transformácia povolaní a zamestnaní na 

učebné a študijné odbory, priebežné analýzy uplatnenia absolventov všetkých 

stredných škôl v SR. 
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Úloha: A.2.1. Vytvorenie aktuálnej mapy vecnej pôsobnosti 

V roku 2018 bol pripravený stručný prehľad aktuálnej situácie spracovania mapy vecnej pôsobnosti. Bol pripravený návrh zloženia akčného tímu na 

spracovanie mapy vecnej pôsobnosti a po schválení projektovým výborov bol zriadený. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie akčného tímu za účelom 

spracovania návrhu štruktúry mapy vecnej pôsobnosti. Výstupom je návrh štruktúry mapy vecnej pôsobnosti. Mapa vecnej pôsobnosti je prehľad 

všetkých učebných a študijných odborov na stredných odborných školách, kde ku každému odboru je priradená vecne príslušná stavovská alebo 

profesijná organizácia, vychádzajúc z prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. 

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Mapa vecnej pôsobnosti ďalej obsahuje Organizáciu  

- asociácia / združenie / zväz / únia / cech 2. v poradí; Organizáciu - asociácia / združenie / zväz / únia / cech 3. v poradí; Zamestnávateľa -  názov 

/ adresa / kontakt 1. v poradí; Odborného garanta zo strany zamestnávateľov - meno / priezvisko / kontakt 1. v poradí; Zamestnávateľa - názov / 

adresa / kontakt 2. v poradí a Odborného garanta zo strany zamestnávateľov meno / priezvisko / kontakt 2. v poradí. 

Uskutočnilo sa pracovné stretnutie akčného tímu za účelom spracovania analýzy aktuálnych úloh a kompetencií stakeholderov v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy a návrhu ich revízie. Výstupom je analýza aktuálnych úloh a kompetencií stakeholderov v odbornom vzdelávaní a príprave 

a návrh ich revízie. Analýza obsahuje legislatívne upravené kompetencie stavovských a profesijných organizácií v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy; aktivity, ktoré stavovské a profesijné vykonávajú bez toho, aby to bolo legislatívne upravené a aktivity, ktoré stavovské a profesijné majú 

záujem v budúcnosti vykonávať za účelom skvalitnenia odborného vzdelávania a prípravy. 

Spracovanie aktuálnej mapy vecnej pôsobnosti úzko súvisí aj so spracovaním draftu návrhu udržateľnosti činností projektu po jeho ukončení, ktorý  

bol spracovaní koncom roka 2018. 

Ďalším plánovaný krokom je pripomienkovanie návrhu štruktúry mapy vecnej pôsobnosti a návrhu analýzy aktuálnych úloh a kompetencií 

stakeholderov v odbornom vzdelávaní a príprave všetkými relevantnými orgánmi a subjektmi, spracovanie doručených pripomienok, dopracovanie 

a odovzdanie finálnej verzie návrhu štruktúry mapy vecnej pôsobnosti a analýzy aktuálnych úloh a kompetencií stakeholderov v odbornom 

vzdelávaní a príprave ako výstupu NP Duál. Budú nasledovať pracovné stretnutia s odvetvovými expertmi NP Duál, stavovskými organizáciami, 

zväzmi, cechmi, zamestnávateľmi a ďalšími relevantnými subjektmi za účelom napĺňania mapy vecnej pôsobnosti. Spracovanie doručených 

pripomienok, dopracovanie a odovzdanie finálnej verzie návrhu analýzy aktuálnych úloh a kompetencií stakeholderov v odbornom vzdelávaní 

a príprave ako výstupu NP Duál. 

Aktivita A2.2 Vyhodnocovanie monitorovania uplatnenia absolventov všetkých stredných škôl na celoslovenskej i regionálnej úrovni:  

 
 Aktuálny stav: 

 zriadenie pracovnej skupiny pre vyhodnocovanie uplatnenia absolventov 

 návrh systému pre vyhodnocovanie uplatnenia absolventov 

 spracovanie prehľadu o absolventoch, ktorí nastúpili do I. ročníka v školskom roku 2015/2016 

 boli idendifikované zdroje informácií pre monitorovanie uplatnenia absolventov SŠ so zreteľom na prípravu žiakov v SDV. Na monitoring 
uplatnenie absolventov SŠ je potrebné prepojiť dáta týchto informačných systémov (IS): 

- RIS MŠVVaŠ 
- IS ÚPSVaR 
- IS Sociálnej poisťovne 
- IS zdravotných poisťovní 

 Úloha prepojenia relevantných vyššie uvedených informačných zdrojov s cieľom kontinuálneho sledovania uplatniteľnosti absolventov 
vysokých a stredných škôl je v kompetencii  MPSVR SR, ktorému to vyplýva vo forme záväzku zo záverov Digitálnej koalície (záväzok č. 
3.4 Komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu práce).  MPSVR SR pripravilo v spolupráci so 
zainteresovanými partnermi dohody, ktoré zabezpečia zdieľanie potrebných údajov a ich transfer do jednotného systému pod gesciou 
MPSVR SR ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za politiku zamestnanosti v SR. Zároveň MPSVR SR pripravuje riešenie 
systému pod názvom Stopa absolventa na báze existujúcich informačných systémov vo vlastnej pôsobnosti.), ktoré sú podpísané štátnym 

tajomníkom MPSVR SR a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR (bližšie pozri na https://digitalnakoalicia.sk/zavazky/). 

 Aktuálne výstupy: 

 tabuľka pre sledovanie uplatniteľnosti absolventov, ktorí nastúpili do I. ročníka SŠ v školskom roku 2015 / 2016  

 prehľad o absolventoch SŠ k 31.08.2018  

 Ďalšie kroky: 

 zisťovanie uplatniteľnosti absolventov  (odbory skupiny H) v štruktúre: 

 - uplatnenie v optimálnych povolaniach 

 - uplatnenie v príbuzných povolaniach 
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 - uplatnenie v iných povolaniach 

 - pokračujú v štúdiu na VŠ 

 - v evidencii úradov práce 

 - ostatní 

 spracúvanie zistených údajov do tabuľky pre sledovanie uplatniteľnosti absolventov, ktorí nastúpili do I. ročníka SŠ v školskom roku 2015 

/ 2016  

 

 

 

 

 


