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Revolúcia zručností je v plnom prúde. Technológie premieňajú firmy a ich biznis, 
potrebné zručnosti sa rýchlo menia a pozorujeme, že firmám sa stále ťažšie 
hľadajú zamestnanci s potrebným profilom. Ľudia so žiadanými zručnosťami, ktorí 
sú schopní sa neustále učiť nové veci a prispôsobovať sa novým podmienkam, majú 
na trhu práce stále vyššiu cenu. Naopak, tí, ktorých zručnosti ničím nevybočujú, 
môžu ťažko počítať s rastom životnej úrovne a nevidia pred sebou žiadnu istotu. To 
sa následne odráža v politike, protekcionizme a populizme.

Je zrejmé, že digitalizácia a automatizácia sa odohrávajú v jednotlivých regiónoch, 
sektoroch a firmách rôznou rýchlosťou, v rôzny čas a rôznymi spôsobmi. V 
minulosti sa zmeny odohrávali rádovo v desaťročiach, niekedy aj storočiach. 
Dnes sa odohrávajú predtým nevídanou rýchlosťou bez toho, že by bol výsledok 
vopred zrejmý. Dá sa ťažko odhadnúť, akým spôsobom budú ľudia využívať 
nové technologické vymoženosti v práci a osobnom živote. No nech bude vývoj 
akýkoľvek, isté je, že musíme pomôcť ľuďom vo zvyšovaní ich zručností, pretože 
práve to im môže v rýchlo sa meniacom svete práce zaistiť zamestnateľnosť. To sa 
ale musí stať rýchlo a vo veľkom meradle.

Rozvoj vzdelávania a zmena koncepcie školstva sú nutné pre riešenie v revolúcii 
dopytu firiem po potrebných profiloch zamestnancov. Potrebujeme rýchlejšie 
rekvalifikačné programy s efektívnejším tréningom priamo v praxi1. Musíme sa 
zamerať aj na presun veľkého množstva ľudí z upadajúcich odvetví do rastúcich 
oblastí: z robotníkov v textilnom priemysle urobiť technikov pre kompozitné 
materiály a z baníkov kodérov. 

Našou ďalšou úlohou je pomôcť ľuďom zmeniť myslenie. V súčasnom digitálnom 
svete si úspešná kariéra nebude vždy žiadať vysokoškolský diplom, ale bude zásadne 
závisieť od chuti neustále rozvíjať svoje zručnosti. Musíme v ľuďoch podporovať 
zvedavosť a schopnosť učiť sa, aby mali túžbu a možnosť svoje zručnosti neustále 
rozvíjať a zostať zamestnateľní.

So správnym mixom zručností ľudia nebudú musieť s technológiami súťažiť, ale 
budú ich dopĺňať. Pre lídrov biznisu a politiky bude pomoc ľuďom zlepšovať ich 
zručnosti a pripraviť sa na budúcnosť hlavnou výzvou doby, v ktorej žijeme.
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NAJLEPŠIA KOMBINÁCIA SILNÝCH STRÁNOK                           
V REVOLÚCII ZRUČNOSTÍ:  MÄKKÉ ZRUČNOSTI                        
+ TECHNICKÉ ZRUČNOSTI + DIGITÁLNE ZRUČNOSTI

SILNÉ STRÁNKY

Predpovede dlhodobého vývoja pracovného trhu hovoria o extrémoch: technológie nám 
zoberú prácu, roboti nahradia šoférov, dokonca že hrozí svet bez práce2. 

V krátkodobom horizonte pozorujeme vznik nových typov pozícií a vznik dopytu po nových 
zručnostiach. Už druhým rokom 86 % zamestnávateľov na celom svete tvrdí, že počet ich 
zamestnancov sa nezmení alebo sa v nasledujúcich 2 – 3 rokoch v dôsledku automatizácie 
zvýši. Vzhľadom na to, že potrebné zručnosti sa menia rýchlejšie, sami zamestnávatelia 
nevedia, aké zručnosti budú potrebovať trebárs o rok a pol. 

Táto správa objasňuje, aký vplyv má automatizácia na pracovnú silu v digitálnom veku: nie 
o päť alebo desať rokov, ale teraz a v bezprostrednej budúcnosti. Ukazuje, ktoré pracovné 
pozície vo firmách porastú a ktoré, naopak, budú upadať. Správa zároveň napomáha 
pochopiť hodnotu mäkkých zručností alebo osobnostných silných stránok. Práve tie sú zo 
strany zamestnávateľov najžiadanejšie a najhoršie sa hľadajú. 

Ako odborníci na trh práce nájdeme každoročne zamestnanie 3 miliónom ľudí. Máme na 
30 000 zamestnancov, ktorí radia 400 000 spoločnostiam, koho najať a aké zručnosti 
rozvíjať. Vidíme tak pri svojej každodennej práci, aké sú trendy na trhu práce a aké sú 
najúspešnejšie riešenia v období talentizmu a revolúcie zručností.

QSPÝTALI SME SA   20 000 ZAMESTNÁVATEĽOV 
V 42 KRAJINÁCH NA:

• pravdepodobný vplyv automatizácie na počet ich zamestnancov v nasledujúcich 2 rokoch

• pozície, ktoré budú v rámci ich firmy najviac ovplyvnené

• zručnosti, ktoré si najviac cenia a ktoré majú problém nájsť

zamestnávateľov 
plánuje v dôsledku 

automatizácie               
počet zamestnancov 
zachovať alebo zvýšiť 

86 %

zahŕňajú tradičné „mäkké“ zručnosti ako je 
komunikácia, spolupráca a kreativita, a jedinečné 
ľudské rysy ako je empatia, vytváranie vzťahov, 
kognitívne schopnosti, zvedavosť a túžba učiť 
sa. Osobnostné silné stránky sú zručnosti, ktoré 
budú dopĺňať možnosti technológií a znižovať 
hrozbu nahradenia ľudskej práce strojmi.
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DIGITALIZÁCIA: GLOBÁLNY FENOMÉN
Žiadna krajina nie je voči digitalizácii imúnna. Spolu s vývojom jednotlivých odvetví smerom k pokročilejším a viac automatizovaným 
procesom potrebujú zamestnávatelia viac ľudí, hlavne s IT zručnosťami, ktorí by transformáciu hnali dopredu. Zo 42 krajín zahrnutých 
do ankety v 34 spoločnosti očakávajú v dôsledku digitalizácie skôr nárast než pokles počtu zamestnancov.

Zamestnávatelia v Latinskej Amerike sú aj naďalej najoptimistickejší čo sa týka vplyvu automatizácie na najímanie 
zamestnancov. V Európe teraz nemeckí a belgickí zamestnávatelia očakávajú jasné zvyšovanie počtov zamestnancov, čo 
je optimistickejší postoj než pred rokom3. V USA 25 % firiem očakáva, že automatizácia povedie k najímaniu nových 
zamestnancov, kým u čínskych firiem to tak je len u 3 %4.

GLOBÁLNY VPLYV DIGITALIZÁCIE

% poklesu

41 — 50 

31 — 40 

Guatemala

Panama

21 — 30 

11 — 20 

0 — 10 

-1 — -10 

-11 — -20 

Ji�ní Peru, Holandsko, USA,                 
Juhoafrická republika, Belgicko, Taliansko

Nórsko, Slovinsko, Rumunsko, 
Slovensko, Fínsko, Hongkong, Bulharsko

Rakúsko

Zamestnávatelia               
v Guatemale, Paname 

a Peru sú 
najoptimistickejší

AUTOMATIZÁCIA: DOBRÁ 
SPRÁVA PRE UCHÁDZAČOV 
O ZAMESTNANIE – AK MAJÚ 
POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI
Podľa väčšiny zamestnávateľov bude digitalizácia pre 
zamestnanosť v blízkej budúcnosti jasným prínosom. 
Len 10 % zamestnávateľov očakáva, že sa počet 
zamestnancov bude v dôsledku automatizácie 
znižovať. S postupujúcou digitalizáciou bude väčšina 
firiem potrebovať viac zamestnancov, nie menej.
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ROBOTI PREBERAJÚ ÚLOHY, NIE PRACOVNÉ MIESTA: PRESUN ZRUČNOSTÍ 

Pracovné pozície v oblasti IT očakávajú najväčší nárast počtu zamestnancov; 
administratívne a kancelárske pozície očakávajú najväčší pokles.

Väčšina zamestnávateľov očakáva nárast celkového počtu 
zamestnancov, no vplyv sa bude na jednotlivých pozíciách líšiť. 

Firmy investujú do digitálnych zručností, a preto budú najviac 
ľudí potrebovať v oblasti IT. Pracovné pozície v priamom 
kontakte so zákazníkmi na tom budú veľmi podobne. Naproti 
tomu sa v administratívnych a kancelárskych pozíciách v dôsledku 
automatizácie očakáva najvyšší pokles zamestnancov.

Nárast konzumného štýlu života a dôraz, ktorý spoločnosti 
kladú na zákaznícke služby a tzv. poslednú míľu k zákazníkovi, 
je v digitálnom svete čoraz zreteľnejší. Rutinné úkony a úkony              
s menšou pridanou hodnotou pre zákazníkov sú najviac ohrozené 
automatizáciou.
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6  |   Riešenie nie je v robotoch, ale v ľuďoch

ĽUDSKÉ ZDROJE A FINANCIE:   
VIAC ZA MENEJ   
Väčšina firiem očakáva, že počet zamestnancov v ľudských zdrojoch 
a financiách zostane stabilný s čistým náborom na úrovni 0, resp. 
-3 %. Spolu s tým, ako spoločnosti zavádzajú nové technológie      
a prispôsobujú im štruktúru svojej pracovnej sily a zručností, 
bude táto skupina zamestnancov vedená k rastúcej efektivite, 
zatiaľ čo na iných pozíciách vo firme počet zamestnancov porastie.

V oblasti finančných služieb, tzn. u firiem poskytujúcich finančné, 
realitné a poisťovacie služby, sa očakáva, že najímanie IT odborníkov 
bude 5x prevyšovať najímanie účtovníkov.

Zamestnávatelia očakávajú výrazné zmeny 
– sú potrebné nové zručnosti, zatiaľ čo iné 
zastarávajú.

Výrobné pracovné pozície už druhým rokom 
vedú digitálnu revolúciu: zamestnávatelia 
predpokladajú, že tu bude dochádzať k 
najvyšším výkyvom, či už ide o nárast (24 %) 
alebo o pokles (19 %). Rast Priemyslu 4.0 
poháňa renesanciu vyspelej výroby a výrobcovia 
menia nastavenie štruktúry svojej pracovnej sily. 
Ďalšie odvetvia budú čoskoro nasledovať.

firiem najviac zmenšujúcich  
svoje HR tímy stále očakáva 
celkový nárast počtu  
zamestnancov

KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI V DIGITÁLNOM VEKU

SPRACOVATEĽSKÝ 
PRIEMYSEL:
NAJBÚRLIVEJŠIE 
VODY

Komunikácia

Spolupráca

Riešenie problémov

Organizácia

Služby zákazníkom

Manažment

Vodcovstvo

30 % 56 %

55 %

54 %

49 %

45 %

34 %

33 %

22 %

31 %

24 %

16%

20%

18% Najviac cenené
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NIKTO TO NEZASTIERA:  
DIGITÁLNI SPROSTREDKOVATELIA SÚ VYHĽADÁVANÍ  
PRE FRONT AJ BACK OFFICE 
V čase revolúcie zručností bude pre firmy a jednotlivcov najlepším mixom hig-tech a high-touch kombinácia 
ľudských silných stránok a technického a digitálneho know-how. Viac ako polovica firiem tvrdí, že komunikačné 
zručnosti, písomné aj ústne, sú najviac cenenými mäkkými zručnosťami. Na ďalších miestach sa nachádza 
schopnosť spolupracovať a riešiť problémy. 

Nájsť šikovného jedinca s tým správnym mixom zručností je zložité: podľa zamestnávateľov sa najhoršie hľadajú 
kandidáti, ktorí by disponovali schopnosťou riešiť problémy, komunikovať, organizovať a spolupracovať.

Komunikačné zručnosti sú dôležité hlavne na IT pozíciách, kde 
ľudia stále častejšie pracujú v rámci niekoľkých tímov alebo 
komunikujú so zákazníkmi. IT už nie je oddelenie odtrhnuté 
od zvyšku firmy: dnes je multidisciplinárnym odborom a 
základným prvkom pre transformáciu biznisu. Firmy oceňujú 
zamestnancov v prvej línii, ktorí vedia komunikovať, riešiť problémy 
a rozumejú novým technológiám a systémom poskytujúcim lepšie 
zákaznícke služby a pridávajú hodnotu tam, kde ju zákazníci chcú 
najviac.

firiem plánujúcich zvýšiť 
počet zamestnancov            

na pozíciách IT tvrdí, že 
schopnosť komunikácie je 
najvyhľadávanejšou mäkkou 

zručnosťou
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8  |   Riešenie nie je v robotoch, ale v ľuďoch

Staré zručnosti zastarávajú rovnakou rýchlosťou, akou sa nové zručnosti rozvíjajú. 
Automatizácia premieňa spôsob práce a my musíme nájsť riešenie pre zamestnancov 
odchádzajúcich z upadajúcich odvetví. Toto zamestnávateľmi vedené partnerstvo medzi 
verejným a privátnym sektorom ponúka výborné riešenia zvyšovania kvalifikácie, premieňa 
dopyt po zamestnancoch a oživuje komunity.

V talianskom regióne Emalia Romagna svetoví výrobcovia najmodernejších športových 
áut (Ferrari, Maserati, Lamborghini a Dallara) bojovali s nedostatkom pracovníkov so 
zručnosťami potrebnými pre výrobu silnejších, ľahších komponentov používaných do 
vysokovýkonných automobilov. Tím Experis z ManpowerGroup sa spojil s miestnymi 
technickými školami, univerzitami a vládou a otvoril Školiace centrum s laboratóriami a 
akadémiou. Vďaka jedinečnému cielenému študijnému programu Experis Lab sa preškolili 
stovky pracovníkov a zamestnanci z miestneho textilného priemyslu, ktorí si predtým 
len ťažko v regióne hľadali prácu, si zvýšili kvalifikáciu, aby mohli pracovať s high-tech 
materiálmi, ako je napr. karbónové vlákno, a získali tak prácu vo vysokovýkonnom 
automobilovom priemysle. Tento recept možno s úpravami použiť aj inde5.

Revolúcia zručností si žiada od všetkých zamestnancov digitálne zručnosti a schopnosť 
riešiť problémy a spolupracovať, pretože stále viac firiem a pracovných pozícií smeruje         
k vyššej úrovni digitalizácie.

IDENTIFIKOVAŤ KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI:   
UĽAHČIŤ ĽUĎOM PRÍSTUP K ZAMESTNANIU

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE  
ZAMESTNANCOV A ICH 
PRECHOD Z UPADAJÚCICH 
ODVETVÍ DO VYSOKO RASTÚCICH 
SEKTOROV V TALIANSKU
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V USA sa zamestnávatelia v oblasti výroby stretávajú s nerovnováhou 
medzi zručnosťami, ktoré potrebujú, a zručnosťami, ktoré ľudia majú. 
V roku 2020 budú existovať až 2 milióny neobsadených pracovných 
pozícií vo výrobe. V snahe tento rozpor prekonať skupina ManpowerGroup 
v spolupráci s Inštitútom pre inováciu v digitálnej výrobe v Chicagu zmapovala 165 
pokročilých výrobných pozícií a napomohla tak lepšej definícii pracovných pozícií 
a zručností súčasnosti a blízkej budúcnosti6.

ManpowerGroup identifikovala vojenských veteránov so skúsenosťami v inžinierstve 
ako populáciu s relevantnými zručnosťami, ktorú by bolo ľahké rekvalifikovať, 
rozvíjať a aplikovať na nové pracovné pozície. Títo jedinci mali zároveň silnú vôľu 
učiť sa: mali túžbu a schopnosť zvýšiť si kvalifikáciu nutnú pre prácu na veľmi 
žiadaných pracovných pozíciách technikov inštrumentalizácie, automatizácie a kontroly.
 

V spolupráci s Rockwell Automation a Akadémiou pre pokročilú výrobu sme spustili rýchly 
12-týždňový školiaci program, ktorý kombinuje výučbu v triedach a praktické skúsenosti 
v dielňach spolu s kariérnym poradenstvom zameraným predovšetkým na tzv. mäkké zručnosti. 

Prvá trieda dokončila výučbu v novembri 2017. Všetci účastníci programu následne získali pracovné 
ponuky od najlepších zamestnávateľov a mnohí z nich zdvojnásobili či dokonca strojnásobili svoj plat.
Vďaka tomu, že sme identifikovali súhrn zručností, po ktorých na trhu rastie dopyt, a že sa nám podarilo 
osloviť nevyužitý segment pracovnej sily s relevantnými zručnosťami a zapísať do programu osoby 
s preukázanou schopnosťou učiť sa, sme uvoľnili ich potenciál, rozvinuli hodnotný talent a zmenili mnohé životy7.

ZRÝCHLENIE REKVALIFIKÁCIE 
AMERICKÝCH VETERÁNOV PRE PRÁCU        
V POKROČILEJ VÝROBE A NÁSOBNÉ PLATY
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Kroky, ktoré zamestnávatelia môžu urobiť, aby podporili svoju HR stratégiu a pripravili sa na 
digitálnu transformáciu, meniace sa obchodné modely a nové požadované zručnosti.

                                                     IDENTIFIKOVAŤ RELEVANTNÉ ZRUČNOSTI
Podporte ľudí v snahe uspieť. Zmapujte potrebné zručnosti a následne zhodnoťte a identifikujte kandidátov s relevantnými 
zručnosťami, to znamená zručnosťami, ktoré sa k novým pracovným pozíciám úzko viažu alebo im môžu byť prispôsobené. 
Stavajte na osvedčených talentoch, ale podporujte ich prechod od tradičných zručností k zručnostiam digitálnym. Pozrite sa, ako 
ManpowerGroup a Inštitút pre inováciu v digitálnej výrobe definovali a zmapovali 165 kľúčových výrobných pozícií: www.right.com/
digitalmanufacturing.

2

ROZVÍJAŤ DIGITÁLNYCH LÍDROV
Hoci 80 % vodcovských schopností zostáva nemenných (schopnosť prispôsobiť sa, elán, vytrvalosť          
a bystrosť), digitálna doba si žiada nový štýl vedenia. To, čo vás dostalo sem, vás nedostane ďalej. Dnešní 
vodcovia musia mať odvahu viesť a byť pripravení na rýchly neúspech. Musia povzbudzovať schopnosť 
učiť sa, zrýchľovať výkonnosť a podporovať podnikateľského ducha. A samozrejme musia v ostatných 
rozpoznať a uvoľniť potenciál. Ako dobre ste pripravení byť v digitálnom svete vodcom? Zistite svoj 
digitálny kvocient na: digiquotient.io

3

NAJÍMAŤ PRE SCHOPNOSŤ UČIŤ SA
Zamestnávatelia sa už nemôžu spoliehať na to, že bude naďalej možné 
na trhu jednoducho identifikovať a nájsť potrebné talenty. Potrebujú 
ľudí so schopnosťou učiť sa, to znamená túžbou a schopnosťou 
rozvíjať žiadané zručnosti, vďaka ktorým sú dlhodobo zamestnateľní. 
Zamestnateľnosť dnes nezávisí ani tak od toho, čo už človek vie, 
ale skôr od jeho schopnosti učiť sa. Podporte kultúru učenlivosti, 
aby ste si udržali a pritiahli tých najtalentovanejších jedincov:                           
www.learnabilityquotient.com/.

HR RIEŠENIE PRE REVOLÚCIU ZRUČNOSTÍ

1
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O VÝSKUME 
ManpowerGroup zadala agentúre Infocorp, aby v októbri 2017 urobila kvantitatívny výskum medzi 19718 
zamestnávateľmi naprieč šiestimi priemyslovými odvetviami v 42 krajinách. Výskum bol urobený v Argentíne, 
Austrálii, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Číne, Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Guatemale, 
Holandsku, Hongkongu, Írsku, Izraeli, Japonsku, Kanade, Kolumbii, Kostarike, Mexiku, Juhoafrickej 
republike, Maďarsku, na Novom Zélande, v Nemecku, Nórsku, Paname, Peru, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, 
Rumunsku, Singapure, na Slovensku, v Slovinsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, na 
Taiwane, v Taliansku, Turecku a USA. Analýzu dát urobila agentúra Reputation Leaders.

1 Erica Peterson, „From Coal To Code: A New Path For Laid-Off Miners In Kentucky.“ National Public Radio, (6. mája 2016). 

2 Martin Ford, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, (New York, NY: Basic Books, 2015). 

3 The Skills Revolution: Digitization and Why Skills and Talent Matter, ManpowerGroup, (2017). Štúdia ukázala, že 83 % zamestnávateľov očakáva vo výsledku automatizácie nárast alebo udržanie počtu zamestnancov, zatiaľ 

čo 12 % očakáva pokles. 

4 Tabuľka ukazuje očakávané zmeny spôsobené automatizáciou (nárast – pokles). 

5 Viac na: https://doingwellbydoinggood.manpowergroup.com/skilling-up/dallara-motorsports/ 

6 Viac na: http://www.right.com/digitalmanufacturing 

7 Viac na: https://doingwellbydoinggood.manpowergroup.com/skilling-up/rockwell-automation/

Pomáhať ľuďom zlepšovať ich zručnosti a pripraviť            
sa na budúcnosť v rýchlo sa meniacom svete práce bude 

hlavnou výzvou našej doby. Identifikovať kľúčové zručnosti 
a uľahčovať prístup ľudí k zamestnaniu bude riešením 

revolúcie zručností.
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O SKUPINE MANPOWERGROUP 
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) je vedúca globálna spoločnosť v oblasti ľudských zdrojov, ktorá pomáha 
firmám s transformáciou v rýchle sa meniacom svete tak, že hľadá, hodnotí, rozvíja a riadi talentovaných 
jednotlivcov, vďaka ktorým môžu byť úspešnejšie. Vyvíjame inovatívne HR riešenia pre viac než 400 000 
zákazníkov a prepájame viac než 3 milióny osôb so zmysluplnou, udržateľnou prácou naprieč širokou 
škálou odvetví a zručností. Naša rodina špecializovaných značiek – Manpower®, Experis®, Right 
Management® a ManpowerGroup® Solutions – už 70 rokov pomáha uspieť na trhu práce uchádzačom 
o prácu a zamestnávateľom v 80 krajinách. V roku 2018 bola skupina ManpowerGroup ôsmym rokom 
označená za jednu z najetickejších spoločností na svete a jednu z najobdivovanejších spoločností podľa 
časopisu Fortune, čo potvrdilo našu pozíciu najdôveryhodnejšej a najobdivovanejšej značky v danom 
odvetví. Pozrite sa, ako ManpowerGroup poháňa budúcnosť práce: www.manpowergroup.com.

PRIPOJTE SA KU KONVERZÁCII ON-LINE:

 @ManpowerGroup

 facebook.com/ManpowerGroup

 linkedin.com/company/ManpowerGroup © 2018 ManpowerGroup. Všetky práva vyhradené.
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