Informácia o príprave odvetvovej koncepcie odborného
vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania
a odborných činností
Od spracovania odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania
a prípravy žiakov na výkon povolania v roku 2010 došlo v rezorte dopravy,
pôšt a telekomunikácií k viacerým dôležitým zmenám. Tou najzásadnejšou
bolo rozšírenie kompetencií rezortu, ktoré sa udialo ešte koncom roku 2010
na základe novelizácie kompetenčného zákona (575/2001 Z.z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy), ktorým Ministerstvu
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pribudla pôsobnosť v oblasti výstavby,
regionálneho rozvoja, ako aj cestovného ruchu.
Predchádzajúca koncepcia bola zameraná len na oblasť dopravy, pôšt
a telekomunikácií. Z tohto dôvodu sme aktualizáciu koncepcie rezortného
odborného vzdelávania zamerali aj na nové oblasti kompetencií – najmä na
stavebníctvo a cestovný ruch, ktoré sú rovnako ako doprava významnými
odvetviami našej ekonomiky. Napriek tomu, že stavebníctvo či bytová
výstavba zaznamenali v posledných rokoch stagnáciu, v budúcnosti sa
predpokladá ich rozvoj a zintenzívnenie produkcie vzhľadom na očakávaný
hospodársky rast. S tým úzko súvisí aj potreba kvalifikovanej pracovnej sily,
nielen s vysokoškolským, ale aj so stredoškolským či stredným odborným
vzdelaním. Aj cestovný ruch patrí medzi perspektívne sa rozvíjajúce odvetvia
nášho hospodárstva. V nasledujúcich rokoch sa plánuje jeho posilnenie
s dôrazom na vytvorenie podmienok na zvýšenie jeho podielu na hrubom
domácom produkte (HDP) Slovenska. Týmto sa vytvorí priestor na
zvyšovanie zamestnanosti najmä v oblasti hotelierstva a turizmu. Absolventi
stredných škôl zameraných na oblasť cestovného ruchu tak budú mať
možnosť nájsť profesionálne uplatnenie na domácom pracovnom trhu
a nielen v zahraničí.
Ministerstvo v súvislosti s potrebou získania relevantných podkladov
k aktualizácii koncepcie od roku 2010 každoročne spracúva analýzu trhu
práce vo vzťahu k zameraniu odborného vzdelávania a prípravy mládeže na
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výkon povolania vo všetkých odvetviach rezortu. Jej výsledkom sú súhrnné
informácie o zamestnanosti v rezortných odvetviach, vývoj počtu žiakov
v odboroch pripravujúcich sa pre potreby rezortu, súčasný stav a odhad
budúcich možností odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon
povolania. V týchto dňoch vyhodnocujeme zrealizovaný prieskum na zistenie
reálneho stavu odborného vzdelávania priamo na školách pripravujúcich
absolventov v odboroch spadajúcich do kompetencií nášho ministerstva.
Oslovili sme stredné odborné školy, stredné priemyselné školy ako aj
hotelové a obchodné akadémie (91) s účelovo zameranými otázkami
vo forme dotazníka, ktorý sa stretol s prekvapivo ústretovou odozvou
zo strany väčšiny stredných škôl (74) - /81 %návratnosť dotazníka/. Výsledky
vyplývajúce z tohto prieskumu by sme chceli zohľadniť a využiť pri
koncipovaní cieľov a návrhov na zmeny v oblasti odborného vzdelávania ako
nevyhnutnej súčasti koncepcie.
V súlade s realizačným plánom koncepcie sme v roku 2011 ako aj
v septembri tohto roku zrealizovali stretnutie zástupcov subjektov
angažujúcich sa na koordinácii odborného vzdelávania so zástupcami
významných zamestnávateľov rezortu i zamestnávateľských združení.
Hlavným účelom stretnutí vo forme seminárov s odbornými príspevkami
účastníkov bolo hľadanie možností a spôsobov zosúladenia potrieb trhu práce
a ponuky absolventov zo strany stredných škôl.
Keďže táto úloha si vyžaduje dosiahnutie synergie viacerých
relevantných subjektov a jej splnenie je záležitosťou zložitou a dlhodobou, pri
tvorbe koncepcie odborného vzdelávania nášho rezortu na túto skutočnosť
prihliadame a budeme sa snažiť, ako jeden zo subjektov koordinácie
odborného vzdelávania, prispieť k dosiahnutiu tohto pozitívneho
a prospešného cieľa.

Ing. Iveta Šimonovičová, osobný úrad
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
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