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Tlačová správa Cedefopu z 13.4.2021  

 

Ďalšia generácia informácií o zručnostiach na podporu obnovy v Európe 

Predpovedanie trendov v oblasti zručností na rýchlo sa meniacom trhu práce je základným kameňom 

pri tvorbe politík a Cedefop zorganizoval 13. apríla konferenciu na vysokej úrovni, ktorej cieľom bolo 

zhodnotiť možnosti ďalšieho vývoja výskumu a nástrojov v oblasti zhromažďovania informácií 

o zručnostiach (skills intelligence) v nasledujúcich rokoch. 

Pandémia koronavírusu urýchlila zmeny, ktoré už prebiehali, keďže prechod na digitalizáciu viedol k 

potrebe zvyšovania úrovne zručností alebo získavania nových zručností pracovnej sily. Informácie 

Cedefopu o trhu práce a zručnostiach (labour market and skills intelligence, LMSI) sa zameriavajú na 

mapovanie týchto zmien a budúcich trendov a poskytujú tvorcom politík a odborníkom cenný pohľad 

na túto problematiku. 

Virtuálna konferencia „Správna budúcnosť: na ceste k inteligentnejším informáciám o zručnostiach 

zameraným na ľudí“ (Getting the future right: towards smarter and people-centred skills intelligence, 

#LMSInext) reagovala na otázky, ako môže ďalšia generácia informácií o trhu práce a zručnostiach 

prispieť k pochopeniu súčasných výziev a pripraviť európske ekonomiky na obnovu po koronavíruse, 

ktorá bude spravodlivá, digitálna a zelená. 

Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal 230 účastníkom: 

„Najbližšie roky budú rokmi transformácie a pre našu spoločnosť ako celok kľúčové; musíme 

zabezpečiť, že ich ľudia zvládnu; zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností je o 

konkurencieschopnosti Európy, ale aj o sociálnej spravodlivosti. Správne informácie týkajúce sa 

optimalizácie investícií do zručností preto zostávajú dôležitým stavebným kameňom našej obnovy. 

Dnes pripravujeme nový krok do budúcnosti.“ 

Výkonný riaditeľ Cedefopu Jürgen Siebel povedal: „Informácie o zručnostiach sa stali nevyhnutným 

predpokladom na zvyšovanie a udržanie zamestnateľnosti učiacich sa a pracovníkov a pre 

konkurencieschopnosť podnikov. My v Cedefope chceme, aby bola budúcnosť v poriadku. Chceme 

vytvoriť novú generáciu informácií o zručnostiach a pripraviť prvý návrh LSMI 2.0.“ 

Na konferencii účastníci venovali pozornosť doterajšej práci Cedefopu v oblasti informácií o 

zručnostiach a hľadali spôsoby, ako posilniť jej význam a zameranie na ľudí, a to v súlade s ambíciami 

stanovenými v európskom programe v oblasti zručností z roku 2020. 

Cedefop ponúka veľmi kvalitné poznatky o trendoch v rýchlo sa rozvíjajúcom svete práce. Výskum 

agentúry v tejto oblasti zahŕňa predvídanie a zosúlaďovanie zručností, analýzu veľkých údajov (big 

data) z online platforiem voľných pracovných miest, digitalizáciu, umelú inteligenciu a budúcnosť 

práce, európsky prieskum podnikov s agentúrou Eurofound, európsky prieskum zručností a 

pracovných miest, európsky index zručností, prognózu zručností a zručnosti pre zelenú ekonomiku. 

Skills Panorama je  jedinečná centrálna platforma, ktorá ponúka dáta a informácie o potrebách 

zručností v povolaniach a odvetviach v celej Európe. 

https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=4cf0bef5-2410-19e1-e29d-607571d020fe&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sk
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=b3ed79bb-0bfb-6502-b027-607571c74260&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=d4bdd206-9e18-4be4-c579-60757115da4f&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=d4bdd206-9e18-4be4-c579-60757115da4f&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=e5c0046d-f5ac-9567-f8b4-60757185968e&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=e5c0046d-f5ac-9567-f8b4-60757185968e&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=3a4fd7d9-0269-df8f-6202-60757120f52e&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=dcc89998-2adb-5ede-5fa8-607571003d26&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=dcc89998-2adb-5ede-5fa8-607571003d26&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=9c91424d-2a64-9d82-348a-607571ef4c4e&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=90ca9816-2da1-587c-5962-6075710e1c35&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=bb98dcc1-9df9-679f-bd03-6075711a43fe&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
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V animovanom videu zverejnenom v deň konferencie bol predstavený nástroj Cedefopu na analýzu 

online voľných pracovných miest v Európe „Skills OVATE“ a výhody, ktoré tento nástroj prináša pri 

plánovaní politiky. Agentúra zároveň pri príležitosti konferencie zverejnila niekoľko nových 

výskumných publikácií: 

 Stručná správa o trendoch, prechodoch a zmenách v oblasti informácií o zručnostiach „Skills 

intelligence: trends, transitions and transformations“, 

 Spoločná publikácia s inými organizáciami o perspektíve  využívania veľkých dát „Perspectives 

on policy and practice: tapping the potential of big data for skills policy“, 

 Brožúrka predstavujúca kľúčové zistenia vyplývajúce zo scenárov prognóz zručností v 

súvislosti s digitalizáciou, implementáciou ekologickej dohody a pandémiou koronavírusu 

„Digital, greener and more resilient - Insights from Cedefop's European skills forecast“, 

 Séria troch praktických príručiek o porozumení technologickým zmenám a potrebám zručností 

„Understanding technological change and skill needs“ na pomoc zainteresovaným stranám, 

expertom, odborníkom v oblasti plánovania politiky v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) 

a pracovníkom prakticky pôsobiacim v OVP v optimálnom využívaní výstupov Cedefopu 

týkajúcich sa informácií o zručnostiach pri riešení výziev, ktoré predstavujú zmeny na trhu 

práce. 

 
Preklad tlačovej správy s názvom „Next-generation skills intelligence to drive recovery in Europe”; 
anglická verzia je k dispozícii tu. 
 

https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=788a1df2-a00c-b692-7e2e-6075711fb40a&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=c2847139-ed41-349a-2e90-607571325f1e&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=c2847139-ed41-349a-2e90-607571325f1e&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://www.cedefop.europa.eu/files/2229_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/2229_en.pdf
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=df03095e-74cf-8b17-af17-6075727885e8&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://crm.cedefop.europa.eu/index.php?entryPoint=campaign_trackerv2&track=98089fd5-ef84-698e-2efa-607572aae154&identifier=ac5b39de-6a6b-400d-fb47-6075b2d1d64b
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/next-generation-skills-intelligence-drive-recovery-europe

