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Aktivity Ministerstva hospodárstva SR v oblasti OVP 
 

1. Výstava Mladý tvorca 2013 

Ministerstvo hospodárstva SR  pripravuje  21. ročník výstavy  Mladý tvorca 2013, ktorý sa 

bude konať v dňoch 18. – 20. apríla 2013 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo š. p. 

Nitra. Uvedenú aktivitu pripravujeme v spolupráci s ďalšími tradičnými i novými subjektmi 

koordinácie OVP (vlastne spoločne skoro s vami všetkými, ktorí ste tu prítomní). Chcem 

zdôrazniť, že pripravovaný 21. ročník výstavy je v niečom nový. Po prvý  krát bude výstava 

Mladý tvorca 2013 spojená s Veľtrhom práce JOB EXPO 2013, ktorý organizuje Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a do 

organizovania výstavy Mladý tvorca 2013 sa aktívne zapojili aj ostatné rezorty:  hlavne ale 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR tým že, sa pripojili k vyhlasovateľom súťaži, predpokladám že o tejto 

aktivite nás budú o chvíľku informovať.  
 

Vyzdvihujeme ústretovosť organizátora Veľtrhu práce JOB EXPO 2013, Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktorý posunul svoj termín a prispôsobil sa termínu výstavy Mladý 

tvorca. Spojenie výstav pokladáme za veľmi dôležité, pretože spoločne sa nám podarilo 

vytvoriť priestor pre dvojdňové stretnutie manažmentu stredných odborných škôl 

a zamestnávateľov, na ktorom majú jedinečnú príležitosť a je len na nich ako ju využijú. Aj 

keď vieme že medzi mnohými školami a zamestnávateľmi prebieha aktívna a úspešná 

spolupráca, tí ktorým sa to doteraz nedarilo z akýchkoľvek dôvodov,  budú mať možnosť 

nadviazať na jednom mieste vzájomné kontakty tak dôležité pre: 

- uplatnenie žiakov končiacich ročníkov (t. j.  budúcich absolventov), keďže 

zamestnávatelia prídu s konkrétnymi ponukami práce,  

- umiestnenie žiakov na praxi u zamestnávateľov počas štúdia, 

- ale aj ďalšie oblasti spolupráce. 

 Ďalej máme za to, že spojením výstav sa nám spoločne podarí nasmerovať záujem 

žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o voľbe svojho budúceho povolania a ich rodičov, 

na učebné a študijné odbory, ktorých absolventi sú žiadaní trhom práce. Na jednom mieste si 

budú môcť,  na Veľtrhu práce JOB EXPO prezrieť ponuku pracovných miest - žiadaných 

profesii aj s preverením platových podmienok a ponúkaných benefitov zamestnávateľov 

a hneď v susediacom pavilóne na výstave Mladý tvorca sa budú môcť zorientovať v ponuke 

učebných a študijných odborov jednotlivých škôl a vybrať si pre štúdium tú najkvalitnejšiu 

školu. 
 

Verím že spoločne sa nám podarí naplniť hlavný cieľ spojených výstav, ktorým   je podpora 

a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, zvýšenie záujmu žiakov základných 

škôl (a ich rodičov), ktorí sa rozhodujú  o voľbe svojho budúceho povolania o stredoškolské 

odborné vzdelávanie. Zároveň aj zabezpečiť vyššiu  uplatniteľnosť absolventov stredných 

škôl a  znížiť nezamestnanosť absolventov škôl. Ambíciou výstavy ja aj propagácia ďalšej 

alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl - podnikanie mladých.  
 

Dovolíme využiť túto príležitosť opätovne Vás požiadať v mene organizátorov výstav 

o podporu podujatí, aj keď ste o spoluprácu už boli požiadaní a potvrdili ste ju na 

decembrovom stretnutí k výstave Mladý tvorca 2013: 

Samosprávne kraje (zriaďovateľov  stredných škôl) v prvom rade  o podporu účasti stredných 

odborných škôl na výstave ako vystavovateľov, ale aj ako súťažiacich v súťažiach 

vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

a sprievodných podujatiach organizovaných Nitrianskym samosprávnym krajom.  
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Spropagovanie už spomínanej možnosti nadviazania spolupráce pre manažment škôl so 

zamestnávateľmi, ako aj  spropagovanie účasti žiakov stredných odborných škôl  končiacich 

ročníkov,  ktorí si na Veľtrhu práce JOB EXPO budú môcť nájsť budúceho zamestnávateľa.  

Stavovské a profesijné organizácie o spropagovanie výstav v tomto duchu u svojich členov – 

zamestnávateľov, ako aj o spoluprácu pri organizovaní vyhlásených súťaží a sprievodných 

podujatí.    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o spropagovanie výstav medzi žiakmi 

základných škôl. Uvítali by sme uverejnenie informácie o konaní výstav v Učiteľských 

novinách. Predpokladáme že úspešné by bolo aj zaslanie  informácie prostredníctvom e-

mailovej správy na  školské úrady z úrovne generálneho riaditeľa sekcie regionálneho 

školstva.   
 

2. Príprava odvetvovej koncepcie  
V súčasnosti začíname pripravovať podklady pre  „Odvetvovú  koncepciu odborného 

vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a  odborných činností v odvetviach 

vo svojej  pôsobnosti“. Samozrejme do  prípravy koncepcie  prizveme aj príslušné stavovské 

a profesijné organizácie. 
 

3.  Zastúpenie v Rade vlády SR pre OVP a v 9 Pracovných skupinách Rady vlády SR pre 

OVP (strojárstvo, ekonomika, elektrotechnika, hutníctvo, chémia, kožiarstvo, polygrafia, 

textil) . 

 Zasadnutí Rady vlády SR pre OVP a Pracovných skupín Rady Vlády SR pre OVP sa 

pravidelne zúčastňujeme. 
 

4. Činnosť v sektorových radách pre OVP 

Čo sa týka zastúpenia MH SR v 11 sektorových radách pre OVP, ktorých zriaďovateľom sú  

stavovské a profesijné organizácie (Slovenská banská komora, SOPK, RUZ a AZZZ) tak tu 

by som si dovolil uviesť nasledovné. Tu nás situácia v sektorových radách neteší. Vieme aj 

o aktívnej činnosti niektorých sektorových rád, no musíme konštatovať, že v  období 

minimálne posledného polroka sa nekonalo žiadne zasadnutie sektorových rád, v ktorých 

delegovaní zástupcovia MH SR zastávajú spravidla pozíciu podpredsedu sektorovej rady, t. j. 

podľa našich informácii činnosť sektorových rád bola utlmená, resp zástupcovia rezortu 

na zasadnutia neboli prizvaní. Dôvodov prečo došlo k uvedenému stavu je podľa našich 

informácii niekoľko, nebudem ich rozvádzať, predpokladám že v bode 2. e sa k uvedenému 

vyjadrí zástupca stavovských a profesijných organizácii.  Chcem len uviesť, že z pohľadu 

nášho rezortu je činnosť sektorových rád dôležitá a činnosť niektorých nefunkčných 

sektorových rád je potrebné aktivovať.  MH SR sa hlási k aktívnej činnosti v týchto radách, 

pretože v súčasnosti MH SR nemá žiadnu inú možnosť vyjadrovať sa k zriaďovaniu Centier 

odborného vzdelávania a prípravy, k činnosti škôl s celoslovenskou pôsobnosťou a spoznať 

podmienky a úroveň hlavne praktického vyučovania na školách. Zároveň predpokladáme, že 

spoločne v sektorových radách by sme  mohli riešiť lepšiu spoluprácu škôl 

a zamestnávateľov. 

  

5.  Záštita nad projektom Veda má budúcnosť 

Ministerstvo hospodárstva SR (11. 01. 2013)  prevzalo záštitu nad projektom Veda má 

budúcnosť, ktorý občianske združenie Aisis organizuje na Slovensku v spolupráci s firmou 

Bayer, s cieľom zlepšiť stav v oblasti pretrvávajúceho poklesu atraktivity prírodovedných 

a technických odborov v českom a slovenskom školskom systéme, ako aj snahu o prebudenie 

záujmu žiakov o ne prostredníctvom živej skúsenosti s pracovníkmi firiem. Projekt je 

zameraný na vzbudenie záujmu hlavne o chémiu.  
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6.  Stanoviská k zmene v sieti škôl 

Uvítali sme novú kompetenciu pre rezortné ministerstvá, ktorá vyplynula z novej legislatívy, 

vyjadrovať sa k zmene v sieti škôl, ak ide o odborné vzdelávanie. V tejto súvislosti sme už 

vypracovávali dve stanoviská k vyradeniu stredných odborných škôl pripravujúcich žiakov 

pre odvetvia v pôsobnosti rezortu zo siete. Proces vyraďovania a zlučovania škôl je potrebný, 

ale zároveň aj veľmi citlivý proces, ktorému sa však v prípade ak budeme chcieť skvalitniť 

odborné vzdelávanie nevyhneme. Vyžaduje si však  spoluprácu všetkých zainteresovaných 

subjektov koordinácie odborného vzdelávania a prípravy a dovolím si opätovne zdôrazniť že 

aj funkčnosť spomínaných sektorových rád.  

 

 


