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                         EXPERTNÝ SYSTÉM 

Projekt IS EQUAL s názvom:

 

  "Metodika identifikácie a prognostiky 
možných smerov vývoja zamestnanosti a 
nezamestnanosti a analýza možných riešení 
pre zvládnutie týchto trendov s cieľom 
zefektívnenia aktívnej politiky trhu práce". 
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  Tento projekt je spolufinancovaný z  Európskeho 
sociálneho fondu.

   Realizácia projektu

   (Február 2005 – November 2007)
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Partnermi projektu sú: 
● Inštitút zamestnanosti 
● Ekonomický ústav SAV
● Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny: Lučenec a 

 Bratislava
● Na projekte participuje 7 partnerov zo zahraničia: 

Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, 
Nemecko, Dánsko, Poľsko. V rámci nadnárodnej 
spolupráce cema-net.org
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Ciele projektu EQUAL

● vypracovať regionálnu prognózu trhu práce    
pilotného regiónu. 
– prognóza bola spracovaná Ekonomickým ústavom SAV
– obohatená informáciami z regiónov v spolupráci s 

príslušnými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
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● vypracovanie manuálu a expertného 
systému
– pre efektívne určenie aktivít v rámci aktívnej politiky 

trhu práce 
– nájdenie spôsobu preferencie efektívnych aktívnych 

politík pred menej efektívnymi.
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● Úrady práce sociálnych vecí a rodiny
– užívatelia expertného systém

●  Inštitútu zamestnanosti
– udržiavanie manuálu a expertého systému
–  updatovanie expertného systému a manuálu (v 

spolupráci s kolegami z regiónov a partnerských 
organizácií)
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Dizajn Expertného systému 
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ČLOVEK ATÓM KURZ

INTERAKCIE

VÝSLEDOK

PROGNÓZA

EXPERT

SPRACOVANIE



Expertný systém obsahuje tieto časti:
● atómy, pseudokurzy, charakteristiky
● kurzy, dodávateľ, klasifikáciu kurzov 
● kzam
● interakcie 
● ľudia 
● výsledky 
● tipy a triky
● užívatelia 
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● atómy - obsahujú základné vzdelanostné 
jednotky, ktoré vytvárajú kurzy a zároveň 
popisujú vzdelanie uchádzača o 
zamestnanie

● pseudokurzy - slúžia na jednoduchšie 
prepojenie interakcie a atómov 

● charakteristiky - vonkajšie znaky UoZ, napr. 
vek, vzdelanie, prax atď.

● užívatelia – odborní poradcovia, plán 
individuálneho rastu, zamestnávatelia
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● interakcie - popis vhodnosti jednotlivých 
kurzov

● ľudia - klienti UPSVaR, charakterizovaní 
charakteristikami a atómami

● výsledky - výsledky zobrazujú najvhodnejší 
atóm/kurz pre uchádzača o zamestnanie
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                   Ďakujem za Vašu pozornosť

                     


