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Vytvorenie Národnej platformy  
• Národná platforma je pracovná skupina Rady vlády SR pre OVP pre určovanie (verifikáciu) 

potrieb trhu práce na národnej úrovni. 

• Cieľom Národnej platformy je riešiť zabezpečenie nadregionálnych potrieb trhu práce                  
a vyrovnávanie zabezpečenia potrieb trhu práce medzi regiónmi. 

• Zloženie Národnej platformy:   
          Zástupca MŠVVaŠ SR   - riaditeľ odboru SOŠ a konzervatórií - koordinátor   
       - delegovaný zástupca Inštitútu vzdelávacej politiky 
         Zástupca MPSVaR SR  - delegovaný zástupca ÚPSVaR (1) 
         Zástupca každého VÚC  - delegovaný zástupca odboru školstva VÚC (8) 
         Zástupca zamestnávateľov   - delegovaný zástupca zamestnávateľov (4) 
 
• Termín stretnutia:   do konca júla 2016 
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• Úlohy Národnej platformy:  

 

• Zosumarizovať nepokryté potreby trhu práce za samosprávne kraje a navrhnúť riešenia situácie 

• Zosumarizovať nepokryté potreby trhu práce za celú SR a navrhnúť riešenia situácie 

• Zosumarizovať málopočetné odbory a navrhnúť riešenia situácie 
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Dodatočné 
potreby 

trhu práce 
spracované 

ÚPSVaR          
v spolupráci   
s Treximou 

 
 

28.02.2016 

Konzultačné procesy 
verifikácie potrieb 

trhu práce v 
Regionálnej platforme 

za účasti: 
a) VÚC 

b) Úradov práce 
c) Zamestnávateľov 

 

30.04.2016 

Zverejnenie 
návrhu 

očakávaného 
počtu žiakov 
 1. ročníka v 
jednotlivých 

odboroch VÚC  
 
 

31.05.2016 

Určenie 
počtu tried     

a žiakov        
1. ročníka 

schválením  
v KR pre 

OVP 
 
 

30.09.2016 

Proces verifikácie potrieb trhu práce na regionálnej a národnej úrovni ako súčasť prípravy 
návrhu VZN upravujúcich výkony škôl  
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Konzultačné procesy 
verifikácie potrieb 

trhu práce v Národnej 
platforme za účasti: 

a) VÚC 
b) MPSVaR 
c) MŠVVaŠ 

d) Zamestnávateľov 
 

30.06.2016 

Výstupom je verifikovaná (očakávaná) 
potreba trhu práce na regionálnej úrovni 

pre každý VÚC  

Výstupom je návrh riešenia pre 
zabezpečenia nadregionálnych potrieb 

trhu práce 


