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Súvislosti prvkov integrovaného systému manažérstva

ORGANIZAČNÁ 

ŠTRUKTÚRA
PÔSOBNOSTI 

ORG. ÚTVAROV

PRACOVNÁ NÁPLŇ

(opis práce FM)
SYSTEMIZÁCIA FM

(pracovná pozícia)

OBLASTI PROCESOV

SMERNICE

(Gestori)

ČINNOSTI PROCESNÉ ROLY

PRAVIDLÁ

(Garanti)

KATALÓG SKKR

(SK kvalifikačný rámec)

a

KATALÓG POVOLANÍ

TEHNOLÓGIE,

ZARIADENIA, 

(ROZHRANIA, DÁTA)

PROCESY

PRACOVNÉ POSTUPY

(Používatelia)

REGISTRE

(Roly / ISCO-08)

IS/IT ROLY

(prístupy)

ORGANIZAČNÉ   

ROLY

POŽADOVANÉ KOMPETENCIE

HARDWARE SOFTWARE

REGISTER KOMPETENCIÍ

KVALIFIKAČNÉ 

KRITÉRIA

HODNOTIACE

KRITÉRIA

1.1  Organizačná štruktúra

1.2  Procesný model

1.4  Aktíva, IS/IT roly, prístupy a moduly SW aplikácií

1.3  Sústava zdokumentovaných informácií

1.5  Identifikácia a zadanie kompetencií vo väzbe na body 1.1 až 1.4 štruktúr
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ORGANIZAČNÉ RIADENIE PROCESNÉ RIADENIE REGISTRE PROJEKTOVÉ RIADENIE

Organizačná 

štruktúra

Procesná

mapa

Katalóg

funkcií

a povolaní

Organizačná

štruktúra

projektu

Pôsobnosti

organizačných

útvarov

Proces Kompetencie
(požiadavky)

Objekt - Lokalita

Balíky úloh
(WP-Work Package)

Kompetencie

Opisy prác

zamestnancov
(činnosti)

Procesné

roly
(činnosti)

Organizačné

roly
(činnosti a kompetencie)

Projektové 

roly
(úlohy a kompetencie)

Organizačný

poriadok

(pravidlá)

Pracovný

postup

(smernice)

Katalóg procesných

typov

pracovných miest

(zaradenie rolí do tarifných tried)

Štatút

projektu

(dokumentácia projektu)

TAB.
TAB. TAB.

Kompetentnosť v riadení ISM
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Terminológia:

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola vydaná vyhláškou Štatistického

úradu SR č. 516/2011. Počnúc rokom 2012 sú všetky subjekty povinné túto klasifikáciu používať. Má

4-stupňovú hierarchickú štruktúru, na základe ktorej je možné všetky pracovné miesta agregovať do

436 podskupín, 130 skupín, 43 tried a 10 hlavných tried. Každá kategória klasifikácie je vymedzená

charakteristickými pracovnými úlohami, ktoré zahŕňa.

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE rev. 2 (SK NACE

vyhláška 306/2007 ŠÚ SR) nahradila predchádzajúcu slovenskú verziu klasifikácie známu pod

názvom Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) a je plne harmonizovaná

s jej európskou verziou NACE4 Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady

č. 1893/2006.

Integráciou všetkých medzinárodných klasifikácií (najmä ISCED a ISCO), vznikol nový metarámec

Európsky kvalifikačný rámec. Má 8 referenčných kvalifikačných úrovní, ktoré sú popísané

podľa vedomostí, zručností a kompetencií.
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Terminológia:

Národný kvalifikačný rámec (NKR) je nástroj na porovnávanie kvalifikácií 

prostredníctvom ich referencovania voči Európskemu kvalifikačnému rámcu

a nástroj podporujúci ich prenos a uznávanie v európskom priestore. 

Národnú sústavu povolaní (NSP) definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení § 35a ako ucelený informačný systém opisu štandardných 

nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje 

požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce. 

Národnú sústavu kvalifikácií (NSK) definuje zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživot-

nom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako verejne prístupný regis-

ter, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných 

v Slovenskej republike, požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie 

vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov. 
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Terminológia:

Povolanie je štandardizovaný súhrn pracovných činností podľa ich obvyklého

zoskupenia na trhu práce, ktorých výkon predpokladá určitú kvalifikáciu, ktorá

sa získava vzdelávaním v školách.

Pojem profesia zdôrazňuje, že pracovná činnosť je vykonávaná vzhľadom

k získanej odbornej kvalifikácii v systéme odborného vzdelávania a prípravy

(OVP). Vykonávané činností v značnej miere určujú spoločenské, občianske

a pracovné postavenie človeka.

Zamestnanie v znení § 6 ods. (3) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-

nosti je definované ako vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom. Ide

o súbor pracovných úloh a povinností, ktoré vykonáva poverený zamestnanec

a častokrát sú charakterizované vysokým stupňom podobnosti.
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Povolanie

Povolanie predpokladá ovládanie určitých techník, pracovných operácií

a manipulácií a príslušných teoretických poznatkov. Povolanie je v NSP 

štruktúrované z pohľadu zamestnania. Špecifikuje: 

✓ pracovné činnosti; 

✓ pracovné podmienky; 

✓ príklady práce; 

✓ kvalifikačnú úroveň, odborný smer a SK-ISCO, do ktorého povolanie patrí; 

✓ zdravotné požiadavky; 

✓ kvalifikačné požiadavky (relevantná školská príprava, ďalšie vzdelávanie); 

✓ požadované certifikáty či povinnú prax, zodpovedajúcu kvalifikáciu z Národnej 

sústavy kvalifikácií; 

✓ požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie; 

✓ priemerné mzdy a voľné miesta na slovenskom trhu práce a pod. 
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Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR)

Vedomosti sú výsledkom osvojenia, zhromažďovania a prispôsobovania informácií v

priebehu vzdelávania alebo učenia sa. Je to súbor faktov, zásad, teórií a postupov, ktoré sa

vzťahujú na oblasť štúdia a práce. V kontexte kvalifikácií sa vedomosti popisujú ako

teoretické alebo faktické.

Zručnosti sú spôsobilosti uplatňovať a aplikovať vedomosti a využívať know-how na

zvládnutie rôznych úloh a riešenie problémov. V kontexte kvalifikácii sú zručnosti opísané ako

kognitívne (napr. uplatnenie logického, kreatívneho alebo intuitívneho myslenia) a praktické

(manuálna zručnosť, šikovnosť, pohotovosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov,

nástrojov a prístrojov).

Kompetencia je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú

orientáciu, osobné, sociálne a/alebo metodologické schopnosti na predvedenie a

vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom

rozvoji jednotlivca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa

v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie.
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Pracovná činnosť

Pracovná činnosť - práca je cieľavedomá ľudská činnosť zameraná na tvorbu

statkov a služieb, ktorú uskutočňuje človek v závislosti od vrodených a získaných

fyzických a duševných schopností, vedomostí a zručností. Kvalita práce závisí od

vedomostí, vzdelanosti, kvalifikácie a produktívnosti.

Pracovná sila je schopnosť človeka pracovať; teda súhrn jeho fyzických a duševných

dispozícií, ktoré používa pri výrobe materiálnych statkov, je hlavným, aktívnym a

nevyhnutným výrobným činiteľom. Nositeľom pracovnej sily je zamestnanec.

Pri tvorbe kvalifikačných a hodnotiacich štandardov treba vychádzať zo všetkých

relevantných informácií a údajov – vzdelávacie a študijné programy, NKV, SK ISCO-08

(najmä úroveň a špecializácia zručností), ISCED-11, kreditné systémy ECTS a ECVET,

Register zamestnaní v NSP, SK NACE rev. 2 a pod. Platí, že existuje reálny vzťah

medzi kvalifikačnou úrovňou NSK - NKR - NSP, NKV, SK ISCO-08, ISCED-11,

referenčnou úrovňou EKR, ECTS, ECVET a kompetenčným profilom v ŠkVP.

10



Vzťah procesov k riadeniu ľudských zdrojov

Organizačný manažment organizácie

Organizačná štruktúra

• Organizačná jednotka 1

• Organizačná jednotka 2

• Organizačná jednotka N

Pôsobnosť organizačných útvarov

• Proces 1.2

• Proces 1.3

Funkčné miesta

• Funkčné miesto 2.1

• Funkčné miesto 2.2

• Funkčné miesto N

Popis funkčného miesta

• Činnosť 1.2.1

Typy pracovných miest

• Rola 1

• Rola 2

• Rola N

Popis typu pracovného miesta

• Činnosť 1.3.1

• Činnosť 1.3.3

Zamestnanec

Náplň práce

Funkčné miesto 2.2

• Činnosť 1.2.1 – Kompetencia – Popis

Rola 2 (FM 2.2)

• Činnosť 1.3.1 – Kompetencia – Popis

• Činnosť 1.3.3 – Kompetencia – Popis

Kompetencie, Spôsobilosti

Znalosti

Zručnosti

Kvalifikačné predpoklady

Popis činnosti

Popis činnosti, Vstupy, Výstupy

Kompetencie, Spôsobilosti, Znalosti, 

Kvalifikačné požiadavky
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KATALÓG ORGANIZAČNÝCH ROLÍ
(KOMPETENCIÍ PROCESNÝCH TYPOV PRACOVNÝCH MIEST)

 usporiadaný zoznam všetkých pracovných miest organizácie;

 vychádza z existujúceho stavu pracovných miest (ISCO-08) a z evidencie  

zamestnancov (zákon č. 355/2007 Z.z.), ktorí vykonávajú prácu zaradenú  

do druhej kategórie, tretej alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa 

faktorov práce a pracovného prostredia);

 mení sa v závislosti od stanovených cieľov organizácie.

Výstup riešenia DSManager® 
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© 2023 INTER M & K, spol. s r.o.

Ďakujeme za pozornosť

Riešiteľský tím DSManager ®

www.inlook.eu/kontakt 

13


	Snímka 1: KONTEXT OBJEKTIVIZÁCIE RIADENIA ORGANIZÁCIE  
	Snímka 2: KONTEXT OBJEKTIVIZÁCIE RIADENIA ORGANIZÁCIE
	Snímka 3:   Súvislosti prvkov integrovaného systému manažérstva
	Snímka 4: Kompetentnosť v riadení ISM
	Snímka 5:  Terminológia:
	Snímka 6:  Terminológia:
	Snímka 7:  Terminológia:
	Snímka 8:  Povolanie
	Snímka 9:  Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR)
	Snímka 10:  Pracovná činnosť
	Snímka 11:     Vzťah procesov k riadeniu ľudských zdrojov
	Snímka 12
	Snímka 13: © 2023 INTER M & K, spol. s r.o.

