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I. Svet práce



Naša predstava o svete práce sa neustále vyvíja

Pohľad na svet práce sa mení v historickom kontexte

ŽIVOBYTIE --------------------------> KARIÉRA



TRENDY FORMUJÚCE SVET PRÁCE

• TECHNOLÓGIE  
povolania miznú/vznikajú – internet/vzdelávanie – zdieľaná ekonomika

• GLOBALIZÁCIA
mobilita za prácou – zahraničná pracovná sila – zahraniční investori - cena práce

• FLEXIBILIZÁCIA
prekarizácia – neistota – kariérová reorientácia – domácka práca

• SOCIOLOGICKÝ ASPEKT
starnutie populácie – (ne)rovnosť príležitostí – rodová nerovnosť

• EKOLÓGIA
spotreba/znečistenie prostredia - globálna klimatická situácia 



Technológie

Lineárny krok Exponenciálny prelet



Dátový disk
1956 – 5 MB  2005 – 128 MB 2019 – 1 TB



Ľudia - generácie



+1900   2/3

+1995  65%

+ 2038 47%

Vývoj...









Aké nové alebo upravené 
povolania očakávate, že 
vzniknú vo vašom 
pracovnom prostredí v 
najbližších 5-10 rokoch?



III. Zručnosti, schopnosti, kompetencie



Kognitívne 

schopnosti

Nekognitívne 

schopnosti

Pamäť
Schopnosť vybaviť si 

informácie

Motorické zručnosti
Schopnosť používať, 

mobilizovať naše svaly a 

prenášať veci

Vizuálne a 

priestorové 

vnímanie
Schopnosť rozpoznávať 

objekty a vnímať ich v 

priestore

Exekutívne, riadiace 

funkcie
Schopnosť aktivovať na cieľ 

zamerané správanie

Motivácia
Túžba realizovať aktivity. Ľudskému 

správaniu dáva zmysel a smer.

Výkon
Miera do akej človek preberá aktívnu 

rolu pri dosahovaní cieľov

Komunikácia a 

interpersonálne 

interakcie
Schopnosť spolupracovať, zdieľať 

alebo podporovať druhých  

dosahovať ciele.

Sebaúčinnosť
Schopnosť mať veci pod kontrolu a 

viera, že vie dosahovať ciele



Tímová práca

Plánovanie

Komunikovanie

Základná gramotnosť

Pokročilá gramotnosť

Pokročilá práca s číslami

Riešenie problémov

Základná IKT

Pokročilé IKT

Priemerné IKT

Nekognitívne zručnosti sú 
najčastejším menovateľom 
novo vznikajúcich 
zamestnaní

Drvivá väčšina 
zamestnaní v budúcnosti 
budú vyžadovať aspoň 
priemernú úroveň 
vedomostí IKT



Najvyhľadávanejšie zručnosti podľa 
zamestnávateľov na LinkedIn 2020 

Mäkké (sociálne) 

zručnosti

1. Kreativita

2. Presvedčivosť

3. Spolupráca

4. Adaptabilita

5. Emočná inteligencia

Tvrdé zručnosti
1. Blockchain

2. Cloudové počítanie

3. Analytické zdôvodňovanie

4. Umelá inteligencia

5. UX Dizajn

6. Analytik podnikových dát

7. Marketing cez províziu

8. Predaj

9. Práca s IT vedeckými nástrojmi

10. Video produkcia

https://learning.linkedin.com/blog/top-skills/the-skills-companies-need-most-in-2020and-how-to-learn-them


Ťažisko sa posúva smerom k mäkkým zručnostiam

SŠ 1Q 2014

4 Hard vs 6 Soft skills

SŠ 1Q 2019

3 Hard vs 7 Soft skills

Zdroj:

TOP 10 najčastejšie vyžadovaných zručností v pracovných ponukách

1. komunikačné schopnosti

2. príjemné vystupovanie

3. znalosť anglického jazyka

4. prax v odbore výhodou

5. ochota učiť sa nové veci

6. zodpovedný/aktívny prístup k práci

7. MS Office

8. odolnosť voči stresu

9. SŠ alebo VŠ vzdelanie

10. schopnosť pracovať v tíme

1. zodpovedný/aktívny prístup k práci

2. prax v odbore výhodou

3. príjemné vystupovanie

4. ochota učiť sa

5. manuálna zručnosť

6. dobré komunikačné schopnosti

7. znalosť anglického jazyka

8. schopnosť pracovať v tíme

9. odolnosť voči stresu

10. MS Office



Ťažisko sa posúva smerom k mäkkým zručnostiam

VŠ 1Q 2014

5 Hard vs 5 Soft skills

VŠ 1Q 2019

3 Hard vs 7 Soft skills

Zdroj:

TOP 10 najčastejšie vyžadovaných zručností v pracovných ponukách

1. znalosť anglického jazyka

2. komunikačné schopnosti

3. analytické myslenie

4. MS Office

5. znalosť nemeckého jazyka

6. skúsenosti/prax/vzdelanie v oblasti výhodou

7. ochota učiť sa nové veci

8. schopnosť pracovať v tíme

9. jazyk na komunikatívnej úrovni

10. organizačné schopnosti

1. znalosť anglického jazyka

2. komunikačné schopnosti

3. analytické myslenie

4. ochota/chuť učiť sa

5. MS Office

6. zodpovedný prístup k práci

7. organizačné schopnosti

8. znalosť nemeckého jazyka

9. príjemné vystupovanie

10. flexibilita



Mäkké zručnosti sú dôležité naprieč odvetviami 
(aplikovateľné pre všetky pracovné prostredia)



Ktorých TOP 5 zručností 
ovládajú vaši aktuálni 
zamestnanci?



IV. 
Zručnosti 
budúcnosti



23

+Kritické myslenie a komplexné riešenie problémov

+Agilita a Adaptibilita

+Efektívna komunikácia

+Spolupráca a schopnosť ovplyvňovať dianie cez rôzne typy sietí

+Zvedavosť, predstavivosť a kreativita

+Emocionálna inteligencia

+Vyjednávanie



Zručnosti, nie diplomy, 
budú rozhodujúce

V IBM až 40% pozícií nevyžaduje štandardný VŠ titul.

Vyššie odborné vzdelanie, posilnenie odborného vzdelávania, 
certifikované kurzy, bootcamp (základný tréning) sú flexibilnejšie a 
dostupnejšie pri zohľadnení rýchlosti technologického pokroku.

Od začiatku pandémie 6 z 10 vysokoškolsky vzdelaných ľudí bolo 
schopných pokračovať v zamestnaní zatiaľ čo pri stredoškolákoch 
to bolo 1 zo 7. Najviac zasiahnutí boli znevýhodnené skupiny    
(matky s deťmi, menšiny, mladí od 24-35 rokov).

Rozšírenie automatizácie a digitalizácie núti organizácie čoraz 
intenzívnejšie investovať do ďalšieho vzdelávania.

ZAMERANIE SA NA SCHOPNOSŤ UČIŤ SA

Doba si vyžiada vznik vzdelávacích platforiem založených na UI.



V. Príklady 
dobrej 
praxe







PROJEKT PODNIKAVÉHO MYSLENIA

Dozvedieť 
sa niečo 

nové
Vlastný profil 

a odborný 
rast

Možnosť 
aktualizovať 

ŠkVP

?

Nové 
prístupy

Rozvoj 
zručností

Získať 
nové 

informácie

Neustále 
sa 

zlepšovať

Škola a úrad 
ako 

vzdelávanie a 
podnikanie

Zlepšiť 
podmienky 
vzdelávania



PROJEKT PODNIKAVÉHO MYSLENIA

Všetky 
potrebné 

☺

Flexibilita

Rozvíjajúci 
sa trh práce

Ako byť 
kreatívny?

Líderské 
zručnosti 

pre riadenie 
školy

Komunikačné 
zručnosti

Zručnosti 
budúcnosti

Menežovanie
školy v nových 
podmienkach

Budovanie 
vzťahov









VI. Kde a ako začať na úrovni samosprávy?



+Školy ako priestor pre rozvoj zručností pre 21. storočie

+Mapa stakeholderov

+Priame a plnohodnotné väzby na zamestnávateľov

+Zručnosti vs. Nastavenie mysle vs. Postoje

+Úprava ŠkVP + doplnenie predmetov orientovaných                                          

na kariérové schopnosti, mäkké zručnosti a jazyky

+Zahrnutie digitálnych nástrojov do procesu učenia

+ Inšpirácia zdarma: SUVko Coaching či HighBrõws

+Sme tu, aby sme vám pomohli ☺









„Ľudia potrebujú získať tri transformačné kompetencie, aby boli 

schopní ovplyvňovať svet budúcnosti: tvoriť nové hodnoty, 

komplexne riešiť problémy a dilemy, a byť schopní vziať 

zodpovednosť za svoje činy.“

Budúcnosť vzdelávania a 
zručnosti 2030

TRANSFORMAČNÉ 
KOMPETENCIE 2030 

OECD
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