Perspektívy sektora Administratíva, ekonomika, manažment

O sektore
Uchádzači o štúdium na OA Prievidza, študenti maturitného odboru obchodná akadémia sa
pripravujú na svoju profesijnú budúcnosť najmä v sektore Administratíva, ekonomika, manažment.
Tento sektor zahŕňa širokú skupinu prierezových pracovných pozícií v rôznych odvetviach
hospodárstva. Predovšetkým v podnikoch, ktorých hlavnou činnosťou sú právne a účtovnícke
činnosti, vedenie firiem, sprostredkovanie práce, administratívne, kancelárske a iné pomocné
obchodné činnosti... V samotnom sektore pracuje vyše 130 tisíc zamestnancov, celkový počet
pracujúcich v typických sektorových zamestnaniach spolu vo všetkých sektoroch je na Slovensku až
vyše 300 tisíc.

Typické činnosti zamestnancov sektora
Jednoduché administratívne a právne činnosti vykonávajú zamestnanci spravujúci prístroje,
tlačiarenské stroje alebo telefonickú a elektronickú komunikáciu, správcovia dokumentácie, archivári,
referenti pre skladovú evidenciu, informátori. Náročnejšie administratívne a právne činnosti sú
zamerané na správu hmotného majetku, zabezpečenie chodu organizácie v prevádzkovo-technickej
alebo hospodársko-právnej oblasti. Príklady zamestnaní v tejto oblasti sú pracovné pozície
asistentov, referentov, personalistov, sekretárok, recepčných... Najnáročnejšie administratívne
a správne činnosti zabezpečujú špecialisti s vysokoškolským vzdelaním v oblasti personalistiky, správy
registratúry, referátov stavebných úradov, špecialisti pre zahraničné vzťahy, sociológovia, špecialisti
pre oblasť organizácie...
Ekonomické činnosti súvisia s oblasťou účtovníctva, audítorstva, finančného riadenia. Nevyhnutné je
pochopenie základných ekonomických princípov a súvisiacej legislatívy, ako aj pokročilé spracovanie
informácií na počítači. Patria sem aj profesie daňových poradcov, audítorov, technikov BOZP
a technikov požiarnej ochrany.
Manažérske činnosti sú kľúčové pre dlhodobý úspech organizácie, zameriavajú sa na celkovú správu
organizácie cez riadenie zdrojov s ohľadom na ciele a očakávané výstupy organizácie. Manažéri
usmerňujú aktivity svojich organizačných jednotiek ku dosahovaniu stanovených cieľov.

Trendy vývoja a inovácie v sektore
V národnom projekte ministerstva práce a sociálnych vecí Sektorovo riadené inovácie pracujú
jednotlivé sektorové rady na Registri zamestnaní, tvorenom z národných štandardov zamestnaní.
Identifikujú požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie,
odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví odzrkadľujú očakávané
inovačné a technologické zmeny vplyvom inovácií a nových trendov na ľudské zdroje.
Základnými vývojovými trendami sú Digitalizácia a automatizácia administratívnych procesov,
Globalizácia, Moderný manažment pružne reagujúci na zmeny otvorenej ekonomiky, Rozšírenie
kompetenčného štandardu zamestnaní. Požiadavky na vzdelávanie a ľudské zdroje budú pod

vplyvom technologických inovácií, akými sú napr. e-služby, e-Kasa, cloud computing, biometria, IoT,
elektronizácia dokumentov, superpočítače, big data, online komunikácia, dátová bezpečnosť a i.

OA Prievidza - člen sektorovej rady Administratíva, ekonomika, manažment
V národnom projekte Sektorovo riadené inovácie sa po jednotlivých sektoroch spracúva sústava
povolaní, register kvalifikácií, hodnotenie poskytovateľov vzdelávania. Riešitelia projektu analyzujú
trendy vývoja a spracúvajú stratégie rozvoja v oblasti ľudských zdrojov.
Naša škola cielene reaguje na tieto trendy. Priebežne inovujeme školský vzdelávací program,
vytvárame vhodné podmienky a uskutočňujeme svoje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na
digitalizáciu, automatizáciu, globalizáciu, otvorenú ekonomiku, kľúčové kompetencie... Organizujeme
duálne vzdelávanie v študijnom odbore obchodná akadémia, podali sme si žiadosť o označenie
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu.
Spolupracujeme v sieti škôl UNESCO, sme IT akadémiou, UNICEF školou, Euroškolou, ambasádorskou
školou Európskeho parlamentu. Máme akreditované kurzy ďalšieho vzdelávania, sme certifikovaní
pre elektronické merania výsledkov vzdelávania, dostali sme aj certifikáciu pre online dištančnú
výučbu. Desiatky našich absolventov a študentov získali ICDL. Naši žiaci sú každoročne najlepší
v spracovaní informácií na Slovensku, získavajú úspechy aj v cudzích jazykoch, účtovníctve,
stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj v športe, v kultúre... Veríme, že tí, ktorí nepokračujú alebo aj
čo pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, budú užitoční a úspešní v sektore administratívy,
manažmentu a ekonomiky.
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