Zápis zo stretnutia SŽZ a ŠIOVu, k vzájomnej spolupráci a k duálnemu vzdelávaniu
Miesto konania: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Stromová ul., Bratislava
Dňa: 12.03.2018
Prítomní:
Michal Němec, riaditeľ ŠIOV
Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ
Branislav Masár, viceprezident SŽZ
Miriam Bellušová, generálna sekretárka SŽZ
Agenda:
1) Projekt pre zavedenie duálneho vzdelávania (DUAL II) a súvisiaca novela zákona o OVP
2) Vzájomná spolupráca SŽZ a ŠIOV
Priebeh stretnutia:
Stretnutie otvoril riaditeľ ŠIOVu p. Němec, privítal zástupcov SŽZ a potvrdil, že na rozdiel od minulého vedenia bude
spolupracovať s každým, kto má ako prispieť k rozvoju duálneho vzdelávania na Slovensku. Oficiálnym partnerom
ŠIOVu je SŽK ako jedna zo siedmich stavovských organizácií určených vyhláškou o odbornom vzdelávaní. To ale
nebráni spolupráci aj so SŽZ, pokiaľ má čo priniesť k duálnemu vzdelávaniu. Bolo by možné uzatvoriť aj memorandum
o spolupráci.
Informoval, že do novely zákona o OVP sa dostávajú nové ustanovenia, ktoré sa týkajú zavedenia priamej subvencie
pre podniky zapojené do duálu, umožnenia vstupu do vzdelávania aj pre staršie deti, nielen prvákov stredných škôl
a tiež vytvorenia centier odborného vzdelávania, v ktorých sa budú môcť združovať podniky pre spoločné praktické
vyučovanie žiakov.
Z pohľadu cieľov projektu DUAL II by p. riaditeľa ŠIOVu zaujímalo najmä to, akú kapacitu vzdelávacích miest pre
žiakov vieme v rámci SŽZ a cechov ponúknuť. Upriamil našu pozornosť aj na pripravovaný národný projekt pre
uznávanie kvalifikácií, kde sa bude hľadať nový systém pre udeľovanie akreditácií na preverovanie odbornej
spôsobilosti. To by mohlo byť pre cechy zaujímavé z hľadiska zachovania kvality remesiel.
Prezident p. Čižmárik nadviazal na slová riaditeľa, predstavil tézy Slovenského živnostenského zväzu v oblasti
odborného vzdelávania, nespokojnosť najmä s vývojom počtu žiakov v remeselných profesiách a nedostatočným
zapojením MSP do odborného vzdelávania prípravy. Vníma silný nezáujem o duálne vzdelávanie nielen medzi žiakmi
a rodičmi, ale žiaľ za súčasných podmienok aj medzi firmami a školami. Je potrebné motivovať všetkých účastníkov
odbornej prípravy. P. Čižmárik objasnil, že pre účinné zapojenie MSP je potrebné budovať centrá odbornej výuky pod
záštitou štátu, nie firiem. tieto vybaviť špičkovou technikou a materiálovým vybavením, aby tu žiaci získali kvalitnú
prax. Preto tieto centrá musia byť špecializované a aj regionálne umiestnené tak, aby pokryli celé Slovensko. Tak sa
zabezpečí krytie potrieb celého hospodárstva, nielen vybraných kapitálovo silných podnikov.
Viceprezident Masár informoval o príprave propagačných videí pre vybrané remeslá v spolupráci s SBA. Odovzdali
sme aj stanovisko SŽZ k duálnemu vzdelávaniu a pripomienky k novele zákona o OVP, kde sú bližšie popísané naše
návrhy na riešenie.
Závery zo stretnutia:
Slovenský živnostenský zväz
✓ pripraví analýzu, koľko zamestnancov a v akých profesiách potenciálne potrebujeme v rámci generačnej
výmeny v cechových firmách (napr. v období najbližších troch rokov). Súčasťou analýzy bude aj zisťovanie
možného počtu žiakov, ktoré by sme vedeli umiestniť do vzdelávania u členov SŽZ
✓ zmapuje záujem cechov ako združení firiem budovať, resp. podieľať sa na budovaní centier odbornej
prípravy
✓ pripraví vlastný návrh/predstavu ideálneho fungovania duálneho vzdelávania v podmienkach malej firmy.
Štátny inštitút odborného vzdelávania
✓ prekonzultuje naše návrhy a analýzy v rámci projektu DUAL II a zaujme stanovisko k ich realizovateľnosti
v podmienkach aktuálnej legislatívy a projektových pravidiel, v spolupráci so SŽZ aj SŽK
✓ podporí šírenie informačných videí SŽZ o remeslách v rámci svojich komunikačných kanálov (web, FB, VUC,
SOŠ)
Zapísala: Miriam Bellušová, dňa 14. marca 2018

