
MINISTRY OF FINANCE 
OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Výzvy slovenskej ekonomiky 

Branislav Žúdel, IFP 

 



MINISTRY OF FINANCE 

OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Automatizácia: hrozba, ale príležitosť? 

www.finance.gov.sk/en 2 



MINISTRY OF FINANCE 

OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Automatizácia: hrozba, ale príležitosť? 

www.finance.gov.sk/en 3 



MINISTRY OF FINANCE 

OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Automatizácia: problém je vo vnútri sektorov, nie naprieč nimi 

www.finance.gov.sk/en 4 

 SK nemá problém, že by sa tu rozvíjali sektory s nadpriemerným rizikom automatizácie 

 Problém je, že v rámci rovnakých sektorov je náplň práce na Slovensku vystavená vyššiemu 
riziku automatizácie (dizajn automobilov vs. operátor výroby) 

 
 



MINISTRY OF FINANCE 

OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Automatizácia: sektory nie sú problém, náplň práce áno 

www.finance.gov.sk/en 5 

 Najviac ohrozené sú sektory sú textil, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, drevovýroba, 
pozemná doprava: tu v porovnaní so zahraničím nevytŕčame 

 Najviac ohrození sú však pomocníci, montéri, šoféri: tých máme v rámci odvetví príliš veľa 

 
 

Najviac a najmenej ovplyvnené sektory 
 

Najviac a najmenej ovplyvnené pracovné miesta 
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 Trend je jasný: menej poľnohospodárstva a priemyslu a viac služieb 

 Či bude tento trend aj v budúcnosti pokračovať záleží aj od toho, či budú firmy 
automatizovať 
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 Ukazovateľ rizika automatizácie môže byť v skutočnosti len ukazovateľom potenciálu a 
vzdialenosti od TOP technologickej hranice  

 Ak nezlepšíme výsledky v školstve, produktivita bude stagnovať, hranica sa bude od nás 
posúvať a riziko/potenciál automatizácie bude naďalej rásť 

 

Čím menej produktívny región EÚ, tým vyššie riziko 
automatizácie? 

 

Čím chudobnejšia krajina, tým vyššie riziko automatizácie?  
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 Strategické materiály obsahujú príliš veľa cieľov, ktoré nie sú prioritizované, často nie sú 
konkrétne, nie sú kvantifikované a tým pádom sa dajú len ťažko spätne vyhodnotiť 

 Opatrenia na naplnenie cieľov nie sú posúdené z pohľadu nákladov a výnosov, tie s 
najvyššou hodnotou za peniaze sa strácajú medzi neefektívnymi a sú len zriedka 
podporené empirickými zisteniami z odbornej literatúry 

 Kde hľadať hodnotu za peniaze v školstve? 

 Prilákanie kvalitných učiteľov vyžaduje zvýšenie platov učiteľov, ktoré by však malo 
byť cielené na začiatok kariéry a na odmeňovanie za kvalitu výučby cez konkrétne 
motivačné schémy (v súčasnosti tvoria odmeny len 3 % balíka) 

 Prilákanie kvalitných riaditeľov škôl s manažerskými skúsenosťami nie je drahé 
opatrenie a prináša zvýšenie kvality výučby a zároveň zefektívnenie nákladov 

 Zvýšenie kvality absolventov pedagogických fakúlt a zníženie počtu absolventov 

 Zamerať sa na MRK, a hlavne na predškolskú výchovu 

 Štandardizované testovanie nielen v SJ a MAT 

 Racionalizácia siete škôl 
 Vo VŠ znížiť počet II. stupňových programov, ktorých marginálny čistý benefit je 

oproti bakalárskym programom nízky + skutočná akreditačná komisia + peniaze za 
vedu 

 
 


