Informácia o aktivitách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z. a ďalších, vecne
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
-----------------------------------------------------------------------------------------------(materiál na siedme zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu)

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
od 1.januára 2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečilo plnenie úloh
nasledovne:
1.
Ústredie PSVR v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (na
základe rokovania za účasti p. Pravdu ako projektového manažéra)bude správcom
a prevádzkovateľom informačného systému trhu práce. Informačný systém trhu práce bude
obsahovať komplexné informácie – dáta trhu práce, jednotkové dáta o zamestnancoch,
začiatok pracovného pomeru, resp. obdobného pracovného vzťahu, jeho ukončenie, dôvod
ukončenia, klasifikáciu zamestnania (ISCO 08), NACE zamestnávateľa, prehľad o voľných
pracovných miestach, ich obsadzovaniach občanmi SR alebo cudzincami.
Jedným z výstupov tohto informačného systému bude určovanie stavu na trhu práce,
predikcie, potreby, neobsadené pracovné miesta, dôvody ich neobsadenia, potreby študijných
odborov – prax, viacej hodín z jednotlivých predmetov, rekvalifikácie.
2.
Ústredie PSVR dlhodobo poskytuje v pravidelných intervaloch zo svojich databáz údaje
o nezamestnanosti absolventov škôl aj podľa jednotlivých odborov resp. fakúlt VŠ (stredných
škôl, gymnázií, vysokých škôl).
V súčasnosti Ústav informácii a prognóz sprístupňuje na svojej internetovskej stránke pre
žiakov, študentov, rodičov, poradcov aplikáciu na porovnanie nezamestnanosti absolventov
stredných škôl v jednotlivých odborov vzdelania.
Údaje o nezamestnanosti boli poskytnuté Ústredím PSVR.
3.
Ústredie PSVR má už v súčasnosti dohodnuté automatizované rozhranie medzi informačným
systémom služieb zamestnanosti a novo budovaným informačným systémom Ústavu
informácii a prognóz (dodávateľ Ditec – nasadenie cca od roku 2014).
Tento systém zabezpečí automatizované prenosy jednotkových dát o občanoch –
absolventoch škôl, vo forme otázka – odpoveď, IS SZ poskytne na základe dotazu IS UIPŠ
informáciu o evidencii, stave , dôvode vyradenia, nástrojoch APTP, IS UIPŠ poskytne IS SZ
údaje o vzdelávaní – ukončenie, prerušenie, stupeň vzdelania, odbor, druh skúšky,
vysvedčenie v elektronickej forme.
4.
Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa za účasti štátneho tajomníka Branislava
Ondruša uskutočnilo stretnutie so zástupcami zamestnávateľov združených v Rade vlády pre
odborné vzdelávanie a prípravu, na základe ktorého Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

delegovalo do pasportizačných tímov v každom samosprávnom kraji 2 zamestnancov úradov
práce, ktorí budú spolupracovať pri pasportizácii a meraní kvality škôl.
5.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje projektový zámer pre rozvoj kariérneho
poradenstva v rámci úradov práce s personálnym posilnením. Cieľom tohto projektu bude
pilotné overenie modelu práce kariérnych poradcov, ktorí budú úzko spolupracovať
s výchovnými poradcami škôl a s centrami poradenstva a prevencie
6.
Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR je v súčasnosti procese schvaľovania
pokračovanie NP Národná sústava povolaní 3 (NSP 3), v rámci ktorej budú spracovávané
ďalšie štandardy zamestnaní v SR, fungovanie jednotlivých sektorových rád, aby bola
zabezpečená nadväznosť Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií
schválenou t. č. na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR

7.
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR bude spracúvať analýzy a prognózy na trhu práce
a následne po nasadení IS trhu práce ( viď bod 1) bude predkladať relevantné podklady
potrebné pre analýzy a prognózy aj iným inštitúciám (SAV, Štatistický úrad SR ...)
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