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Informácia o aktivitách stavovských a profesijných
organizácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákonov č.
324/2012 Z.z. a 325/2012 Z.z.

Ing. Robert Schmidt
Podpredseda Rady vlády SR pre
odborné vzdelávanie

....aby každý absolvent mal uplatnenie

I. Spojenie zamestnávateľov

Zamestnávatelia združení v Rade vlády SR pre
odborné vzdelávanie a prípravu

....aby každý absolvent mal uplatnenie

I. Spojenie zamestnávateľov

Cieľ rady
Spoločný a jednotný postup zamestnávateľov pri
transformácií vzdelávania.

Rada rieši výlučne problematiku vzdelávania.

....aby každý absolvent mal uplatnenie

I. Spojenie zamestnávateľov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
- Ján Žačko
Viceprezident AZZZ SR
Republiková únia zamestnávateľov
- Igor Patráš

Člen prezídia

Slovenská živnostenská komora
- Robert Schmidt

Podpredseda predstavenstva

Slovenská obchodná a priemyselná komora
- Jaroslav Holeček
Predseda sekcie vzdelávania
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
- Miroslav Maxon
Člen predstavenstva
Slovenská banská komora
- Fedor Boroška

Člen predstavenstva, riaditeľ úradu

Slovenská lesnícka komora
- Rudolf Valovič
Člen predstavenstva
______________________________________________________________________________
Koordinátor:
- Július Hron
Viceprezident ZAP SR, predseda CPA SR

1. Plán potrieb trhu práce: ÚPSVAR a zamestnávatelia

I. Spojenie zamestnávateľov

2. Plán výkonov škôl: VÚC a Krajské rady odborného vzdelávania
3. Model ZŠ a kariérne poradenstvo – projekty MŠVVaŠ SR
4. Modernizácia a špecializácia škôl - projekty MŠVVaŠ SR
5. Overovanie kvality a uplatniteľnosti absolventov – projekty MŠVVaŠ
SR

II. Aktivity zamestnávateľov

Vytvorili sme symbiózu so zástupcami samospráv, zúčastnili sme sa na
dvoch stretnutiach SK8, predmetom spolupráce s vyššími územnými
celkami je:
-

posilnenie krajských rád odborného vzdelávania a prípravy nominovaním
členov Rady vlády pre OVP

-

vytvorenie jednotnej metodiky pre tvorbu plánov výkonov škôl reflektujúcu
potreby trhu práce

-

spoločne sme navrhli 21 SOŠ, na ktorých sa bude overovať duálny systém
vzdelávania

-

samosprávy delegujú svojich zástupcov do spoločných tímov:
: metodika plánov výkonov škôl
: pasportizácia škôl
: špecializácia škôl
: meranie kvality škôl
- spolupráca pri propagácií odborného vzdelávania a prípravy

II. Aktivity zamestnávateľov

Vytvorili sme symbiózu so zástupcami MŠVVŠ SR:
-

pri vytváraní špecializácie a modernizácie stredných škôl

-

pri pasportizácií stredných škôl

-

pri určovaní nadbytočných študijných a učebných odborov

-

pri stanovení metodiky účastí zástupcu stavovskej organizácie na
ukončovaní štúdia

-

pri zavedení merania kvality na SOŠ a ZŠ

-

pri zavedení polytechnickej výchovy na ZŠ

-

pri propagácií odborného vzdelávania a prípravy

-

pri celej transformácií OVP

II. Aktivity zamestnávateľov

Vytvorili sme symbiózu so zástupcami MPSVR SR a ÚPSVR za účelom:
-

vytvorenie spoločného tímu na riešenie problematiky transformácie OVP z
pohľadu trhu práce

-

spoločného návrhu riešenia identifikácie potrieb trhu práce

-

zverejňovania informácie o uplatnení absolventov stredných škôl

-

spolupráce pri zabezpečení napĺňaní potrieb trhu práce prostredníctvom
krajských rád OVP

-

vytvorenia systému profesionálneho kariérneho poradenstva na ÚPSVR s
prepojením na ZŠ a SOŠ

-

delegovania zástupcov ÚPSVR do spoločných pracovných tímov:
: pasportizácia škôl
: meranie kvality škôl
- spolupráce pri zabezpečení propagácie OVP

Aktívna spolupráca pri formovaní projektov MŠVVŠ SR:

II. Aktivity zamestnávateľov

- Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy
- Národná sústava kvalifikácií
- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

III. Vyhodnotenie aktivít stavovských a profesijných
organizácií v oblasti OVP v

1. Plán potrieb trhu práce v spolupráci s ÚPSVR o zamestnávateľmi:
- § 5 ods. 3), písmeno a), b) 184/2009 Z.z.
v auguste 2012 sme do prípravy projektu Rozvoj odborného
vzdelávania a prípravy navrhli realizáciu kvalifikovaného
odhadu potrieb a prognóz vývoja na trhu práce.
Predpokladom bolo schválenie
projektu k 10/2012 čo
vytváralo dostatočný priestor na vypracovanie
daného
odhadu. K dnešnému dňu projekt nebol schválení. Preto sme
boli nútení začať daný odhad vykonávať na vlastné náklady,
výsledky plánujeme predložiť do polovici mesiaca apríl 2013.
Zároveň sme
vyvolali rokovanie na MPSVR za účelom
iniciovania národného
projektu zameraného na
prognózovanie potrieb trhu práce a priamu
identifikáciu
potrieb trhu práce.

III. Vyhodnotenie aktivít stavovských a profesijných
organizácií v oblasti OVP v

2. Plán výkonov škôl v spolupráci s VÚC a Krajskými radami OVP
-

v spolupráci s MŠVVŠ SR sa podieľame na vytvorení metodického pokynu o
uplatňovaní objektívnych merateľných kritérií pri určovaní počtu tried prvých
ročníkov pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku

-

v rámci projektu Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy sme navrhli
vypracovať jednotný model aplikácie danej metodiky ako aj realizáciu
pasportizácie všetkých stredných škôl

III. Vyhodnotenie aktivít stavovských a profesijných
organizácií v oblasti OVP v

3. Model základnej školy, zavedenie polytechnickej výchovy a kariérne
poradenstvo na ZŠ a SŠ - prostredníctvom projektov MŠVVaŠ SR
-

v rámci projektu pre Základne školy sme navrhli zavedenie polytechnickej
výchovy, vypracovať jednotný model základnej školy ako aj profesijného
odborného kariérneho poradenstva

III. Vyhodnotenie aktivít stavovských a profesijných
organizácií v oblasti OVP v

4. Modernizácia a špecializácia stredných odborných škôl –
prostredníctvom projektov MŠVVaŠ SR
- § 5, ods. 3), písmeno d) sme sa podieľali na tvorbe štátnych vzdelávacích
programov a normatívov materiálno-technického a priestorového
zabezpečenia
- zapracovali sme do projektu Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy celý
systém modernizácie a špecializácie stredných odborných škôl

III. Vyhodnotenie aktivít stavovských a profesijných
organizácií v oblasti OVP v

5. Overovanie kvality a uplatniteľnosti absolventov – prostredníctvom
projektov MŠVVaŠ SR
- § 5 ods. 3), písmeno l) 184/2009 Z.z.
- dňa 19.12.2012 na svojom zasadnutí sme sa zhodli na používaní
jednotnej metodiky účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej
organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej
časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo
záverečnej skúške.
- dňa 04.02.2013 bola vypracovaná jednotná metodika účasti zástupcu
stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej
skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške a zároveň podľa § 3
ods. 1) písmeno d) bola táto metodika predložená MŠVVŠ SR na
schválenie.

IV. Odporúčania

-

Navrhujeme, aby zasadnutia Rady vlády pre OVP sa konali pravidelne
minimálne 1 x za 3 mesiace

-

Navrhujeme, aby táto Rada začala intenzívne pripravovať novelu zákona
184/2009 pre rok 2014

-

Navrhujeme, aby MŠVVŠ SR skoordinovalo všetky kroky a aktivity
smerujúce k odbornému vzdelávania s touto Radou

-

Navrhujeme v mesiaci september 2013 zrealizovať výročnú konferenciu k
odpočtu realizácie transformácie odborného vzdelávania a prípravy.

-

Pokladáme za nevyhnutné urýchlene naštartovať realizáciu pripravovaných
projektov:
1. Rozvoj stredného odborného vzdelávania a prípravy
2. Národná sústava kvalifikácií
3. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami.

