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ÚÚvvoodd  
  

V rámci realizácie národného projektu VII A (JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 a 
Sektorový operačný program ĽZ) pod názvom „Modernizácia služieb 
zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných 
a poradenských služieb“  bol v mesiacoch jún 2008 – október 2008 Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny realizovaný projekt „Vytvorenie interaktívneho 
DVD o svete práce pre skvalitňovanie poradenských činností v Slovenskej 
republike v oblasti voľby povolania a sprostredkovania zamestnania“.   

 
Medzi hlavné ciele projektu patrí: 
o Vytvorenie modernej multimediálnej softvérovej aplikácie, ktorá 

poskytuje informácie o svete práce pre skvalitňovanie a usmerňovanie 
odbornej prípravy na povolanie a poradenstvo pre uchádzačov 
o zamestnanie v oblasti voľby povolania a sprostredkovania zamestnania 
podľa aktuálnych požiadaviek trhu práce v SR. 

o Pomoc cieľovej skupine uchádzačov o zamestnanie a záujemcov 
o zamestnanie, žiakov a študentov zorientovať sa na trhu práce pútavou 
formou a zlepšiť tak ich prístup k informáciám o jednotlivých povolaniach 
a požiadavkách na ich vykonávanie. 

o Zlepšenie komunikácie medzi subjektmi na trhu práce, zvyšovanie 
digitálnej gramotnosti občanov, sprístupnenie aktuálnych informácií 
všetkým záujemcom o zamestnanie a podpora moderných on-line 
verejných služieb. 

 
Aby projekt DVD predstavoval aj v súčasnosti sústavu kvalitných 

informácií o svete práce, čím by naďalej pomáhal pri hľadaní optimálneho 
uplatnenia jednotlivca v pracovnom prostredí, je potrebná jeho pravidelná 
aktualizácia. 

 
Zhotoviteľ projektu (TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.) v zmysle zmluvných 

podmienok realizuje do 31. mája 2013 všetky opodstatnené zmeny aplikácie 
a databáz požadované zadávateľom. Ide predovšetkým o aktualizáciu 
kvalifikačných požiadaviek – študijných a učebných odborov, štatistického porovnania 
vývoja priemernej mesačnej mzdy vo vybranom období a porovnania priemernej 
mesačnej mzdy v jednotlivých regiónoch SR podľa jednotlivých pracovných oblastí. 
Na nasledujúcich stranách je opísaný rozsah aktualizácie DVD Svet práce, ktorú 
zhotoviteľ projektu realizoval v mesiacoch júl – september 2011. 
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OOppttiimmáállnnee  šškkoollsskkéé  vvzzddeellaanniiee 
 

V rámci tejto oblasti bola aktualizovaná ponuka študijných a učebných 
odborov a odborných zameraní, ktorých absolvovanie sa odporúča na 
kvalifikovaný výkon vybranej pracovnej pozície. Pri aktualizácii sa vychádzalo 
z najnovšej Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania vydanej vyhláškou 
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z. z 28. marca 
2011. Kontrolou prešla každá z 900 pracovných pozícií vo všetkých 35-ich 
pracovných oblastiach. Odbory, ktoré boli na základe klasifikácie k 31. decembru 
2010 zrušené, boli v rámci položky optimálne školské vzdelanie na DVD odstránené. 
Každá pracovná pozícia bola osobitne posudzovaná a v prípade opodstatnenosti 
doplnená o nové odbory z aktuálnej klasifikácie odborov vzdelania. 

 
V nadväznosti na aktualizáciu odborov pri pracovných pozíciách boli upravené 

opisné informácie pre jednotlivé odbory vzdelania na základne ich číselného 
kódu, ktorý vo svojom druhom rozmere (piata pozícia kódu) vyjadruje 
jednomiestnym číselným kódom stupeň dosiahnutého vzdelania. 

 
Tabuľka č. 1: Opisné informácie odborov podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 
 

Číselný kód 
Stupeň dosiahnutého 
vzdelania – opisná 
informácia po starom 

Stupeň dosiahnutého 
vzdelania – opisná 
informácia po novom  

0 a 1 

Získanie odborných zručností 
v odbore (odboroch) 
Získanie základných zručností 
v odbore (odboroch) 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 
v odbore (odboroch) 

2 
Stredné odborné vzdelanie na 
SOU v odbore (odboroch) 

Stredné odborné vzdelanie 
s vyučením v odbore (odboroch) 

3 
Stredné odborné vzdelanie na 
SOU v odbore (odboroch) 

Stredné odborné vzdelanie bez 
maturity v odbore (odboroch) 

4 
Úplné stredné odborné vzdelanie 
na SOU v odbore (odboroch) 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
na SOŠ s maturitou v odbore 
(odboroch) 

5 
Úplné stredné všeobecné 
vzdelanie v odbore (odboroch) 

Úplné stredné všeobecné 
vzdelanie so zameraním 

6 
Úplné stredné odborné vzdelanie 
na SOŠ v odbore (odboroch) 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
na SOŠ s maturitou v odbore 
(odboroch) 

7 

Vyššie odborné vzdelanie na SOŠ 
v odbore (odboroch) 
Vysokoškolské bakalárske 
vzdelanie v odbore (odboroch) 
Vyššie odborné alebo bakalárske 
vzdelanie v odbore (odboroch) 

Vyššie odborné vzdelanie 
v odbore (odboroch)  
Vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa v odbore (odboroch)  
Vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa alebo vyššie odborné 
vzdelanie v odbore (odboroch) 
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8 

Vysokoškolské magisterské 
vzdelanie v odbore (odboroch)  
Vysokoškolské inžinierske 
vzdelanie v odbore (odboroch)  
Vysokoškolské doktorské 
vzdelanie v odbore (odboroch)  

Vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v odbore 
(odboroch) 
 

9 
Vysokoškolské doktorandské 
vzdelanie v odbore (odboroch) 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho 
stupňa v odbore (odboroch) 

 
Na základe aktualizovanej položky optimálne školské vzdelanie bola 

skontrolovaná a v prípade potreby opravená aj položka požadovaný stupeň 
vzdelania, ktorá musí byť v súlade s položkou optimálne školské vzdelanie (obrázok 
č. 1).  

 
Obrázok č. 1: Požadovaný stupeň vzdelania a optimálne školské vzdelanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podobne sa postupovalo aj pri kontrole zatriedenia pracovných pozícií do 

boxov s požadovaným stupňom vzdelania (obrázok č. 2). Ak bola napr. pozícia 
pôvodne zatriedená do stredného odborného vzdelania, ale po novom jej boli 
priradené odbory len na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, bolo 
potrebné opraviť jej zatriedenie do boxu s požadovaným stupňom vzdelania. Na 
účely DVD majú boxy s požadovaným stupňom vzdelania nasledovnú štruktúru: 

1 – Základné vzdelanie 
2 – Stredné odborné vzdelanie 
3 – Úplné stredné odborné vzdelanie 
4 – Vyššie odborné vzdelanie 
5 – Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
6 – Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
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Obrázok č. 2: Boxy s požadovaným stupňom vzdelania 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobitne sa postupovalo v prípade pracovných pozícií z pracovných oblastí 

výchova a vzdelávanie a zdravotníctvo. V prvom prípade boli odbory 
aktualizované na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
437/2009 Z. z. z 20. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov (zohľadnené boli aj novely uvedenej 
vyhlášky – vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z. z. zo 
16. apríla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 366/2010 Z. z. z 26. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky 
č. 170/2010 Z. z.). V druhom prípade boli odbory aktualizované na základe 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. z 9. júna 2010 o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností. 
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Obrázok č. 3: Aktualizácia pozície sestra manažérka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCeerrttiiffiikkááttyy  aa  ppoovviinnnnáá  ooddbboorrnnáá  pprraaxx  
 

S cieľom zvýšiť informačno-poradenskú hodnotu DVD Svet práce, zhotoviteľ 
projektu doplnil v rámci časti požiadavky na zamestnanca pri vybraných pracovných 
pozíciách položky certifikáty (ide o osvedčenia, preukazy, oprávnenia, potvrdenia 
a pod. – v prípade, že je na výkon vybranej pozície potrebné splniť odbornú 
spôsobilosť v zmysle aktuálnych právnych predpisov SR) a povinná odborná prax 
(v prípade, že sa na výkon vybranej pozície vyžaduje absolvovanie povinnej praxe v 
zmysle platných právnych predpisov SR). Napr. v prípade pracovnej pozície revízny 
technik bola v časti požiadavky na zamestnanca doplnená položka certifikáty 
s nasledovným znením: Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika 
podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (§ 16 ods. 1). Podobne bola 
v prípade tejto pozície doplnená aj položka povinná odborná prax s nasledovným 
znením: Najmenej 5 rokov (odborné vzdelanie na úrovni úplného stredného 
odborného vzdelania) alebo 2 roky (odborné vzdelanie na úrovni vysokoškolského 
vzdelania) podľa prílohy č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. (písm. a). 
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Obrázok č. 4: Doplnené položky certifikáty a povinná odborná prax pre pozíciu  
    revízny technik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGrraaffyy  ssoo  mmzzddaammii  
 
Aktualizované boli grafy vo všetkých 35-ich pracovných oblastiach, 

ktoré znázorňujú výšku priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej vo vybraných 
pracovných oblastiach a jej porovnanie s celoslovenskou priemernou mesačnou 
mzdou, a to: 

 
Graf č. 1: mzda dosiahnutá v pracovnej oblasti v rokoch 2004 – 2010 v 

porovnaní so mzdou dosiahnutou v tom istom období v hospodárstve celej Slovenskej 
republiky.  

 
Graf č. 2: mzda dosiahnutá v pracovnej oblasti za 2. štvrťrok 2011 (podľa 

jednotlivých krajov) v porovnaní s celoslovenskou mzdou za pracovnú oblasť v 
sledovanom štvrťroku. 

 
Ukážky nových grafov sú uvedené na nasledujúcej strane. Údaje o mzdách 

boli čerpané z výberovej vzorky zamestnávateľov zahrnutých do informačného 
systému o cene práce a v záujme objektívnych informácií o mzdách boli 
dopočítané na úplnú vzorku zamestnávateľov na Slovensku. Aktualizovaná bola aj 
úvodná informácia ku grafom. 
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Graf č. 1: Mzda dosiahnutá v pracovnej oblasti požiarna ochrana v rokoch 2004 –  
2010 v porovnaní so mzdou dosiahnutou v tom istom období v 
hospodárstve celej Slovenskej republiky  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Graf č. 2: Mzda dosiahnutá v pracovnej oblasti požiarna ochrana za 2. štvrťrok 

2011 (podľa jednotlivých krajov) v porovnaní s celoslovenskou mzdou 
za pracovnú oblasť v sledovanom štvrťroku  
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CChhaarraakktteerriissttiikkyy,,  zzaauujjíímmaavvoossttii  aa  kkvvíízzyy  
  

Skontrolované boli textové informácie obsiahnuté v položkách 
charakteristika, zaujímavosti a kvíz vo všetkých 35-ich pracovných 
oblastiach. V prípade, že sa v týchto položkách nachádzala neaktuálna informácia 
alebo internetový odkaz, boli vybrané údaje aktualizované alebo odstránené.  

 
Aktualizovaná bola napr. charakteristika pracovnej oblasti sociálne služby 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Podobne boli napr. aktualizované aj zaujímavosti z pracovnej oblasti 
bezpečnostné služby, kde bolo pôvodne okrem iného uvedené: v roku 2007 si 
odpykávalo trest v slovenských nápravných zariadeniach 8 265 väzňov. Textová 
informácia bola aktualizovaná nasledovne: začiatkom roka 2011 si odpykávalo trest v 
slovenských nápravných zariadeniach viac ako 7 100 väzňov. Vzhľadom na 
skutočnosť, že je táto téma predmetom 6. otázky v rámci tejto pracovnej oblasti, 
bola uvedená informácia aktualizovaná aj v kvíze. 
 
 

KKoonnttaakkttyy  nnaa  úúrraaddyy  pprrááccee,,  ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  aa  rrooddiinnyy  
  

Vzhľadom na personálne a organizačno-technické zmeny na jednotlivých 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v SR boli aktualizované kontaktné údaje 
na všetkých 46 úradov, vrátane ich detašovaných pracovísk. Pri aktualizácii 
sa vychádzalo z aktuálnych údajov, ktoré sú dostupné na internetových stránkach 
príslušných úradov. Údaje, ktoré nebolo možné vyhľadať na stránkach úradov, 
doplnili zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmeny v kontaktných 
údajoch boli následne zaznamenané zhotoviteľom projektu v XML súbore, z ktorého 
sa dáta transformujú do aplikácie. V rámci tejto oblasti boli aktualizované aj 
kontaktné údaje na Asociáciu výchovných poradcov. 

 
 

AAkkoo  ssaa  uucchhááddzzaaťť  oo  zzaammeessttnnaanniiee  aa  IInnffoorrmmáácciiee  oo  PPrroojjeekkttee  IISSTTPP  
  

V rámci položky Ako sa uchádzať o zamestnanie boli aktualizované vzory 
európskeho životopisu, životopisu v slovenčine, motivačného listu, žiadosti 
o zamestnanie a dokument pár rád z legislatívy. Východiskové podklady boli 
zhotoviteľovi projektu zaslané zástupcami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 
V rámci položky Informácie o Projekte ISTP boli aktualizované údaje 

o Kartotéke typových pozícií (KTP) a doplnené nové tlačidlo Kariérové plánovanie 
(KP), prostredníctvom ktorého si môžu používatelia prečítať základnú informáciu 
o tomto nástroji ISTP. 
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KKoonnttaakktt  
  
TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. 
Drobného 29 
844 07  Bratislava 
 
www.trexima.sk  
bratislava@trexima.sk 
 
Tel.: 
+ 421 / (0)2 / 333 222 09 (Ing. Pavol Hudec) 
+ 421 / (0)2 / 333 222 96 (PaedDr. Lucia Dítětová) 
 
E-mail: 
hudec@trexima.sk 
ditetova@trexima.sk 
 
Fax: 
+ 421 / (0)2 / 333 222 55 
 


