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VIAC PRAXE PRE 
ŠTUDENTOV
SLOVENSKO NA CESTE K PROFESIJNE 
ORIENTOVANÉMU VŠ ŠTÚDIU 



Milí členovia a priatelia, 
 
tohtoročné valné zhromaždenie prinieslo veľa 
personálnych zmien v predstavenstve 
SNOPK. Srdečne ďakujem Jürgenovi Kniemu, 
môjmu predchodcovi, ktorý počas dvoch 
rokov ako prezident, poskytoval členom 
Komory všetku podporu, akú si len možno 
predstaviť. Za jeho angažovanosť v predsta-
venstve som veľmi vďačný aj Stephanovi 
Egerovi. Obom želám všetko dobré pre ich 
ďalšie pracovné výzvy. 
  
Predstavenstvo je teraz také rôznorodé, ako 
ešte nikdy v histórii SNOPK. Máme dobré 
krytie odvetví a regiónov, a najnovšie aj podiel 
žien vo výške 50 %. A to bez nariadenej kvóty. 
  
Valné zhromaždenie a následný Jour Fixe, 
dňa 13. júna, ukončili prvý polrok, v ktorom 
SNOPK opäť zorganizovala bohatý balík aktivít 
a podujatí. Stred roka znamená zároveň 
ukončenie medzinárodného projektu EDU-
LAB, v rámci ktorého sa SNOPK a jej 
projektoví partneri zasadzovali za lepšie 
podmienky pre profesijne orientované 
štúdium. Čo už poznáme z odborného 
vzdelávania, totiž v rovnakej miere platí aj pre 
vysokoškolské štúdium: bez úzkeho napojenia 
na prax už absolventi nespĺňajú požiadavky 
moderného trhu práce. Aké výsledky sme  
s EDU-LAB dosiahli, si prečítate v ťažiskovej 
téme od str. 8.  
 
 
Váš Peter Lazar 
prezident SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

SNOPK zvolila dňa 13. júna 2019, na svojom riadnom valnom zhromaždení, za svojho 
prezidenta Petra Lazara.  
 

Doterajší viceprezident Peter Lazar tak prevezme 
funkciu po Jürgenovi Kniem, ktorý kvôli práci odchádza 
do Nemecka. Jürgen Knie stál na čele SNOPK, ako 
prezident, dva roky. Peter Lazar je skúsený manažér, 
ktorý od roku 2008 pôsobí ako konateľ spol. Scheidt & 
Bachmann Slovensko. V predstavenstve SNOPK sa 
angažuje už od roku 2012.   

 
Za nových členov predstavenstva zvolilo členské 
zhromaždenie konateľku spol. Boehringer Ingelheim, 
Evelyn Fahrenkrug a konateľa T-Systems Slovakia, 
Daniela Giebela. V činnosti pre predstavenstvo SNOPK 
zhromaždenie potvrdilo na celé funkčné obdobie  
Karen Kutzner, členku predstavenstva spol. Volks-
wagen Slovakia, pre oblasť financií. Stephan Eger, člen 
predstavenstva SNOPK od roku 2017, odstúpil  
z predstavenstva tiež z dôvodu zmeny v povolaní. 

 
Peter Lazar, pri príležitosti svojho zvolenia za prezidenta 
SNOPK, vyhlásil: „Slovensko-nemecké hospodárske 
vzťahy sú na vynikajúcej úrovni. Bilaterálny obchod 
dosiahol v roku 2018 svojím objemom, vo výške cca.  
31 mld. Eur, znovu rekordnú úroveň. Nemecké firmy na 
Slovensku minulý rok preinvestovali takmer ďalších  
300 mil. eur a počet zamestnancov rozšírili na 140 000 
osôb.“  
 
Lazar považuje za mimoriadnu česť, že do funkcie 
nastupuje v deň 14. výročia založenia SNOPK. „V roku 
2005 SNOPK začínala s približne 90 členmi, dnes je 
vďaka 440 členským firmám najväčšou bilaterálnou 
obchodnou komorou na Slovensku.“   
 

 NEWSLETTER 5-6/2019 

MY O NÁS 
Peter Lazar zvolený za prezidenta 
SNOPK 

 
  

 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

3 

Prihovor Petra Lazara   

Nové predstavenstvo SNOPK 
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Life Science Innovation Day spája 
know-how v biotechnológii 
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NOVÍ PRACOVNÍCI 
SNOPK   
 
Tím SNOPK posilnili na 
jar traja noví pracovníci. 
Nemeckým a sloven-
ským firmám poskytujú 
individuálne 
poradenstvo pri vstupe 
na zahraničný trh.     
 

Hana 
Chme- 
lárová 
Marková 
predtým 
pracovala 

ako projektová a even-
tová manažérka 
a viedla projekty, 
zamerané na podporu 
nemeckého jazyka.  
V SNOPK okrem toho 
zastupuje aj 
Norimberské veľtrhy  
na Slovensku.   

 
Peter 
Kubašek 
má 
pracovné 
skúse-
nosti na 

rôznych pozíciách v IT 
firmách a v spoločnosti, 
zaoberajúcej sa 
organizovaním 
veľtrhov.   
 

Monika 
Olek-
synová 
bola roky 
zamest-
naná  
v turizme. 

Popri tom sa angažo-
vala aj ako tlmočníčka, 
prekladateľka  
a jazyková trénerka.  
 
 
 

Starnutie spoločnosti, vzostup rakoviny, 
digitálne zmeny - zdravotnícke systémy na 
Slovensku a na celom svete stoja pred 
veľkými výzvami. „Inovácie v biomedicíne sú 
kľúčom k tomu, aby sa zdravotníctvo dostalo 
do formy pre budúcnosť“, hovorí Peter 
Kompalla, konateľ SNOPK. Preto SNOPK  
a Ministerstvo zdravotníctva SR, dňa 22. mája 
na „Life Science Innovation Day“, zhromaždili  

v Bratislave pod jednou strechou aktérov a zainteresované osoby z oblasti 
biomedicíny a biovedy. „Týmto podujatím sme vytvorili platformu, kde sa stretávajú 
zástupcovia z ministerstva zdravotníctva, hospodárstva a vedy, aby spoločne 
nachádzali riešenia pre budúce výzvy“, vykresľuje Kompalla.   
 

Zástupcovia z hospodárstva a vedy poskytli 
na „Life Science Innovation Day“ prehľad  
o aktuálnom stave biomedicínskeho výskumu. 
Zároveň poukázali na potrebu konať, aby sa  
v slovenskom zdravotníctve naďalej zlepšo-
val proces vstupu inovácií. Napríklad Centrum 
klinického a predklinického výskumu, na 
Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika  
v Košiciach, realizuje intenzívny výskum liečby 

kmeňovými bunkami. „Našou snahou je nájsť, otvoriť a zhodnotiť zdroje nášho 
vlastného tela pre autológnu liečbu pomocou bunkových asistentov”, opisuje 
zástupca fakulty, Ján Rosocha svoju výskumnú činnosť. Pokusy o riešenie 
regeneratívnej medicíny a liečba bunkami však na Slovensku potrebuje verejnú 
podporu. „Kapacity, ako touto cestou riešiť zdravotné problémy, sú enormné“, 
vysvetľuje Rosocha. Socioekonomický efekt sa nemôže prehliadať. „Preto 
regeneratívna medicína potrebuje silného komerčného partnera“, uvádza na záver. 
 
Siemens Healthineers na „Life Science Innovation Day“ prezentuje digitálne 
odpovede na výzvy v zdravotníctve. Vývojom metód s podporou IT, by firma chcela 
prispieť k zlepšeniu diagnostiky. „Ťažisko nášho vývoja softvéru spočíva  
v diagnostickom zobrazovaní, zasadenom do virtuálneho operačného centra,  
a v integrovaných klinických spôsoboch rozhodovania na báze umelej inteligencie“, 
opisuje odborník Siemensu Healthineers, Martin Kavec. Podujatie je pre Siemens 
Healthineers zaujímavé aj preto, že ponúka možnosť prediskutovať možnú 
spoluprácu so zástupcami zo zdravotníctva, vedy a politiky. „Okrem toho aktívne 
hľadáme spoluprácu s klinickými partnermi“, dopĺňa Kavec.   
 
SNOPK ďakuje partnerom podujatia za podporu:  

 



 
  

 
NEWSLETTER 5-6/2019  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

5 

ČLENSKÉ  SPRÁVY   
 
Jiří 
Mifek 
k 1.6. 
2019 
na-
hradil 
na 
pozícii 

COO Komerčnej banky 
na Slovensku, pána 
Petra Strnada. 
V skupine Komerční 
banky pôsobí od roku 
2007 na rôznych 
pozíciách, v oblasti 
financií a ľudských 
zdrojov. Je taktiež 
členom predstavenstva 
Nadácie Komerční 
banky Jistota v Českej 
republike.   
 
 
Medzinárodná 
advokátska kancelária 
Noerr spolu s rakúskou 
kanceláriou Arnold, so 
sídlom vo Viedni, 
poskytli svoje právne 
poradenstvo 
spoločnosti Signa 
Retail, pri predaji 
predajní KIKA vo 
východnej Európe 
spoločnosti XXXLutz.  
Zmluvy o kúpe 22 
predajní v Maďarsku, 
Rumunsku, Českej 
republike a na 
Slovensku, strany 
podpísali 26. apríla 
2019. Transakcia sa 
týkala prevádzky 
maloobchodných 
podnikov s viac ako 
1 500 zamestnancami, 
ako aj všetkých 22 
nehnuteľností.    
 
 

NOVÍ ČLENOVIA 

Palisády 29, SK-811 06 Bratislava, Kontakt: Marián Britan 
Tel.: +421 2 5443 0730, E-mail: mbritan@berlin-chemie.com      
Internet: www.berlin-chemie.sk  
 
Berlin-Chemie je dcérskou spoločnosťou skupiny MENARINI a na Slovensku 
pôsobí od roku 2016. Spoločnosť sa zaoberá vývojom, produkciou a predajom 
farmaceutických výrobkov.       

Na hroudě 2149/19, CZ-100 00 Praha, Kontakt: Vladimír Stehlík 
Tel.: +420 608 306 002, E-mail: info@frontier-technologies.eu  
Internet: www.frontier-technologies.eu 
 
Spoločnosť FRONTIER TECHNOLOGIES bola založená v roku 2005. Svoju činnosť 
orientuje na vývoj a výrobu kompletných osvetľovacích systémov. Pri svojej činnosti 
kladú dôraz na udržateľnosť, efektivitu a životnosť svojich produktov a riešení.  

Štrková ul. 1413, SK-946 32 Marcelová, Kontakt: Roman Draškovič 
Tel.: +421 905 344 296, E-mail: info@fruitdistillery.sk, Internet: www.marsen.sk 
 
Fruit Destillery Cooperation pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006. Spoločnosť 
sa sústreďuje na produkciu produktov, prostredníctvom modernej technológie,  
s poctivým prístupom. Medzi paletu produktov patrí, okrem destilátov, aj rada 
exkluzívnych likérov a lekvárov. 

Kuzmányho 5, SK-974 01 Banská Bystrica, Kontakt: Tamara Novogurská 
Tel.: +421 911 210 544, E-mail: banska-bystrica@hofmann-personal.sk 
Internet: www.hofmann-personal.sk 
 
I. K. Hofmann GbmH bola založená v roku 1985. Na slovenskom trhu je od roku 2017. 
Spoločnosť pôsobí v oblasti personálneho manažmentu. Poskytuje služby v oblasti  
personálnej politiky, pre firemných klientov zabezpečuje nových zamestnancov a pre 
uchádzačov ponúka nové pracovné príležitosti.  
 

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o. 

FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. 

Fruit Distillery Cooperation s.r.o.  

I. K. Hofmann s.r.o. 
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6 Z 10 NÁVŠTEVNÍKOV 
VEĽTRHOV MÁ 
ROZHODOVACIU 
PRÁVOMOC     
 
Na veľtrhoch  
v Nemecku môžu 
vystavovatelia  
v podstatnej miere 
osloviť návštevníkov 
s veľkou rozhodovacou 
právomocou: 58 % 
odborných 
návštevníkov 
medzinárodných  
a národných veľtrhov 
má rozhodujúci alebo 
spolurozhodujúci vplyv 
na rozhodnutia  
v oblasti nákupu či 
obstarávania vo svojich 
firmách. V porovnaní  
s prieskumom z roku 
2016 je podiel takýchto 
návštevníkov stabilný. 
Vyplynulo to  
z vyhodnotenia takmer 
100 prieskumov, medzi 
odbornými návštev-
níkmi na veľtrhoch  
v roku 2018, ktoré boli 
certifikované FKM, 
Spoločnosťou na 
dobrovoľnú kontrolu 
údajov z veľtrhov  
a výstav. 
 
Podľa prieskumov má 
ďalších približne 20 % 
odborných 
návštevníkov aspoň 
poradenský vplyv.  
Aj títo návštevníci sú  
z pohľadu 
vystavovateľov 
relevantní, pretože pri 
skupinových 
rozhodnutiach majú 
dôležitý hlas, napríklad 
ako užívatelia.  
 
FKM, Tlačová informácia 
zo dňa 13. júna 2019  

Debata o udržateľnosti a všeobecne o plastoch 
je neustále živá a dopyt po obaloch, ktoré sú 
šetrné k životnému prostrediu stúpa. Fach-
Pack, 24. - 26.9.2019 v Norimbergu, európsky 
veľtrh obalov, procesov a techniky, preto 
vyhlásil ako dominantnú tému tohto ročníka 
práve udržateľnosť a ekologický charakter 
obalov. Veľtrh tento rok slávi svoje 40. výročie 
a teší sa stále veľkej obľúbenosti u vystavo-
vateľov, ako aj v rámci odbornej verejnosti. Firmy z oblasti obalového priemyslu majú 
možnosť predstaviť inovatívne prístupy a diskutovať s návštevníkmi – na výstavnej 
ploche s 1 600 vystavovateľmi, na prednáškových fórach (PackBox a TechBox), pri 
špeciálnych prehliadkach (prémiové obaly) alebo udeľovaní cien (okrem renomovanej 
Nemeckej obalovej ceny bude prvýkrát udelená aj tzv. Sustainability Award). 
Očakávaný počet návštevníkov tohto ročníka je 45 000.  
 
Viac informácií nájdete na našej webstránke www.dsihk.sk/sk/veltrhy  

MES Expo - nová platforma pre 
dodávateľov elektroniky v mobilite 

© NürnbergMesse 

Nový odborný medzinárodný 
veľtrh pre dodávateľov 
elektroniky v mobilite, MES 
Expo Berlin od 5. - 7.  
novembra 2019, prináša 
novú, jedinečnú B2B 

platformu pre globálne stretnutie výrobcov, dodávateľov a subdodávateľov 
elektroniky v odvetví automotive, koľajových vozidiel a úžitkových vozidiel. 
Elektromobilita, autonómne riadenie a konektivita stoja v centre pozornosti. Súčasťou 
veľtrhu je odborný sprievodný program - Speakers Corner, Dialog Forum 
a Networking Area. Špeciálny Start-Up Pavilion ponúka jedinečnú príležitosť stretnúť 
inovátorov zajtrajška. Segmenty veľtrhu zahŕňajú energetické stanice, batérie, pohony, 
vozidlové systémy, informatiku, telematiku, interiérové technológie, IT, engineering, 
technológie pre karosérie a podvozky, nabíjaciu infraštruktúru a zabezpečovacie 
systémy. Veľtrh je určený pre odbornú verejnosť z odvetví: výrobcovia vozidiel, 
dodávatelia elektroniky, OEM, výrobcovia a dodávatelia dopravnej techniky, 
komponentov, verejné a súkromné dopravné spoločnosti, prevádzkovatelia, inžinieri, 
branžové zväzy, investori a odborní konzultanti.   
 
Viac informácií, kontakt, zvýhodnené vstupenky   

http://www.dsihk.sk/sk/veltrhy
https://www.dsihk.sk/sk/veltrhy/berlinske-veltrhy/mes-expo-mobility-electronics-suppliers/
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Nové posily pre T-Systems  
Slovakia  

Aj štvrtá generácia IT špecialistov mala možnosť vyhodiť svoj klobúk na slávnostnej 
promócii, ktorá sa konala dňa 25. júna 2019, v priestoroch hotela Yasmín v Košicicach. 
25 úspešných absolventov ukončilo 3-ročné, pomaturitné vyššie odborné štúdium,  
v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT), ktoré poskytuje T-Systems 
Slovakia v partnerstve s SPŠ elektrotechnickou v Košiciach. 
 
Okrem absolventského diplomu, s titulom 
Diplomovaný špecialista, získalo 22 
študentov aj slovensko-nemecký 
certifikát odbornej spôsobilosti od 
SNOPK. Títo absolventi v Košiciach sú 
jediní mimo Nemecka, ktorí môžu získať 
certifikát v odbore Fachinformatiker-
Počítačové systémy. Certifikáty osved-
čujú rovnakú odbornú spôsobilosť, akú 
majú IKT špecialisti, vzdelaní v Nemecku. 
Prepojenie kvalitného vzdelávania 
a získavanie praktických zručností 
a pracovných návykov priamo vo firme, 
vyzdvihol vo svojom príhovore výkonný člen predstavenstva SNOPK, Peter Kompalla. 
 
V tomto školskom roku mal T-Systems v duálnom vzdelávaní zapojených 78 
študentov, z toho 4 dievčatá. Z 25 tohtoročných  úspešných absolventov až 24 prijalo 
ponuku práce T-Systems Slovensko. Títo sa pridajú k 59 absolventom duálneho 
vzdelávania, ktorí už v T-Systems pracujú.  
 

„V súčasnom tíme som už približne rok  
a pol, a som veľmi rád, že v ňom môžem 
ostať po ukončení štúdia - isté pracovné 
miesto bolo aj jedným z dôvodov, prečo 
som šiel na duál,” zdôraznil jeden 
z úspešných tohtoročných absolventov 
Marek Feňák (25 rokov, ICT administrátor 
II). „Vážim si, že som mohol študovať niečo 
perspektívne, a že mám teraz príležitosť 
kontinuálne budovať svoju kariéru.” Za 
veľkú výhodu študentov duálneho 
vzdelávania považuje ďalší z úspešných 

absolventov, Dávid Krátky (23 rokov, ICT administrátor II) možnosť vyskúšať si rôzne 
oblasti v rámci organizácie T-Systems Slovakia. „Aj ja som si vyskúšal iný tím. Je super, 
že počas štúdia môžeme spoznať viaceré sféry a technológie.”  
 
Od roku 2013 sa o duálne vzdelávanie v T-Systems Slovakia uchádzalo vyše  
400 uchádzačov. V roku 2019 to bude, spolu so štvrtou generáciou IT špecialistov, už 
84 úspešných absolventov. V septembri 2019 sa k veľkej duálnej rodine pridá ďalších 
30 prvákov. Držíme palce v budovaní úspešnej kariéry.  
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NOVÉ KOVOSPRACU-
JÚCE POVOLANIA   
 
SNOPK reaguje na 
individuálne potreby 
podnikov, 
vzdelávajúcich podľa 
nemeckého vzoru. 
K štyrom kovospra-
cujúcim povolaniam 
pribudlo ďalšie 
povolanie: Programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení. 
V rámci tohto povolania 
absolvujú žiaci 
v spoločnosti GeWiS 
v Prievidzi nemeckú 
skúšku, v odbore 
Obrábač kovov, 
a v spoločnosti LKW 
Komponenten 
v Bánovciach nad 
Bebravou, v odbore 
Konštrukčný mechanik. 
K odbornej príprave  
na nadchádzajúce 
nemecké skúšky 
prispela i návšteva 
špecialistu, dlhoroč-
ného skúšajúceho 
z Nemecka, s cieľom 
preveriť a podporiť 
pripravenosť podnikov, 
ako aj zaškoliť 
inštruktorov a budúcich 
skúšajúcich. Aj firmy 
Brose v Prievidzi 
a Hella v Bánovciach 
nad Bebravou, 
pripravujúce priebežné 
nemecké skúšky, 
ocenili výmenu 
skúseností a know-how 
s expertom z Nemecka. 
Tieto štyri spoločnosti 
spolu s Continental vo 
Zvolene, preskúšajú 
v jeseni prvýkrát vyše 
80 žiakov druhého 
ročníka v piatich 
povolaniach.  

Príhovor Petra Kompallu (SNOPK) k absolven-
tom T-Systems Slovakia 

Čerství absolventi v odbore IKT špecialista  

© T-Systems Slovakia 

© T-Systems Slovakia 
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Záver projektu EDU-LAB vyústil do 
Dunajskej charty pre mladé talenty  

Dva a pol roka pracovalo 27 partnerov medzinárodného projektu EDU-LAB  
a množstvo stakeholderov na tom, aby sa v krajinách podunajského regiónu vytvorili 
rámcové podmienky pre napojenie vysokoškolského štúdia na pracovný trh. 
Najdôležitejšie výsledky boli predstavené na záverečnej konferencii EDU-LAB, ktorá 
sa konala 16. a 17. mája 2019, v Záhrebe. Vrcholom podujatia bolo podpísanie 
„Dunajskej charty pre mladé talenty“.    
  
Charta, ako dôležitý výsledok projektu, obsahuje odporúčania, ako možno posilniť 
vzťah vysokoškolského vzdelávania k trhu práce. Odporúčania sú formulované  
v súlade s odporúčaniami Európskej komisie na zvyšovanie kvality vzdelávania. 
Vyhlásenie podpísali zástupcovia všetkých partnerov EDU-LAB a relevantných 
multiplikátorov, ako napr. ministerstiev školstva a hospodárstva.  
  
Veľa priestoru na diskusiu ponúklo interaktívne predstavenie výsledkov projektu  
z jednotlivých krajín. Účastníci sa v rámci otvorených workshopov zaoberali nielen 
udržateľnosťou a rozšíriteľnosťou výsledkov, ale aj možnosťami budúcej spolupráce. 
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PROJEKT EDU-LAB  
 
Vysokoškolské štúdium 
na Slovensku, ako aj  
v ďalších krajinách 
podunajskej oblasti, 
často prebieha značne 
vzdialené od odbornej 
praxe. Na túto 
skutočnosť nadväzoval 
medzinárodný projekt  
s názvom „EDU-LAB - 
New Danubian 
Governance in Labour 
Market Relevance of 
Higher Education“.  
V ňom sa angažovalo 
široké spektrum 
partnerov, počnúc 
univerzitami, 
profesijnými 
združeniami a zväzmi 
zamestnávateľov, ako 
aj verejné inštitúcie  
v oblasti vzdelávania. 
Slovensko v projekte  
reprezentovali, okrem 
SNOPK, aj Zväz 
automobilového 
priemyslu SR  
a Technická univerzita 
Košice.      
 
EDU-LAB bol jedným  
z prvých projektov, 
ktorý chcel posilniť 
inštitucionálne kapacity 
pre tvorbu vysoko- 
školských ponúk 
vzdelávania, prispôso-
bených požiadavkám 
trhu práce, a tým 
dlhodobo udržať mladé 
talenty pre štúdium  
a prácu v podunajskom 
regióne.   
 
Ďalšie informácie  

Peter Kompalla podpisuje za SNOPK 
„Dunajskú chartu pre mladé talenty“  

Pódiová diskusia so slovenskými projektový-
mi partnermi o pilotnom projekte, realizova-
nom na Slovensku  

Partneri projektu EDU-LAB z desiatich krajín 
na záverečnej konferencii v Záhrebe  

Projektová manažérka SNOPK Barbara 
Plachá prezentuje výsledky zo Slovenska  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edu-lab
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Najdôležitejšie míľniky EDU-LAB 
na Slovensku  

Po ukončení projektu EDU-LAB sa SNOPK a všetky organizácie, ktoré sa na ňom na 
Slovensku podieľali, môžu pochváliť úspešným vývojom, ktorý vyšliapal cestičku 
implementácii profesijne orientovaných študijných odborov.  
 
Status quo v prípravnom štádiu   

2013 – vytvorený prvý zákonný základ, ktorý rozlišuje medzi profesijne zameranými 
a čisto akademickými bakalárskymi študijnými odbormi  
k akreditácii či implementácii niektorého študijného odboru však nedochádza 
2017 – Volkswagen Slovakia a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave 
rozbiehajú prvý pilotný projekt po vzore Univerzity v Paderborne (viac na str. 11) 
akreditácia však chýba 

2018 = rok zmeny 
na začiatku roka sú predložené špecifické kritériá pre akreditáciu profesijne 
zameraných bakalárskych študijných odborov 
Ministerstvo školstva SR tieto kritériá schvaľuje vo februári 
v máji podáva STU žiadosť o prvý profesijne orientovaný bakalársky študijný odbor 
žiadosť je schválená v auguste, čím študijný odbor získava akreditáciu 
 

Podpora zo strany Ministerstva školstva SR 
zverejnenie výzvy na vytváranie na prax zameraných univerzít 
cieľ: podpora vytvárania ďalších profesijne orientovaných vysokoškolských 
študijných odborov 
poskytovanie nenávratných finančných príspevkov 
 

Novinky v roku 2019 
založenie akreditačnej agentúry 
nové štandardy na akreditáciu nových študijných odborov a skúšobných predpisov 
má agentúra zaviesť predbežne na jeseň  
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VÝZVY PRE PROFESIJNE 
ORIENTOVANÉ 
ŠTÚDIUM    
 
Aby sa profesijne 
orientované 
vysokoškolské štúdium 
vyvinulo od pilotného 
projektu na celoplošnú 
ponuku slovenských 
univerzít, sú potrebné 
viaceré opatrenia.  
Tak znejú poznatky  
z projektu EDU-LAB. 
 
Rozšíriť sa musí 
zákonný a inštitucio-
nálny rámec. Zahŕňa  
to financovanie 
vysokých škôl, tvorbu 
štipendií pre študentov 
a zdaňovanie 
podieľajúcich sa 
podnikov.  
 
Nové rozdelenie úloh 
vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, ktoré 
zahŕňa firmy ako 
vzdelávacie zariadenia 
a študijné profily, 
relevantné pre 
pracovný trh, potrebuje 
akceptáciu, ako vo 
vysokoškolskom 
sektore, tak aj  
v hospodárstve.  
 
Predstava ideálu,  
v spoločnosti na 
Slovensku, je stále 
zameraná na 
magisterské/
inžinierske tituly.  
K odbúraniu 
predsudkov môže 
prispieť marketingová 
stratégia, zameraná na 
zvýšenie rešpektu voči 
bakalárskym študijným 
odborom.  

Slovenský tím projektu EDU-LAB, pozostávajúci z SNOPK, ZAP SR, STU a VW SK  
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Peter Obdržálek: „Problémy na  
vysokých školách sú závažné.“  

V akom stave je slovenský vysokoškolský sektor?        
V oblasti vysokých škôl vidím viacero závažných problémov. 
Jedným z nich je veľká diskrepancia medzi výberom 
študijného odboru a kvalifikáciami, potrebnými na pracovnom 
trhu. Aj keď dopyt po technických kvalifikáciách je silný, 
väčšina študuje humanitné vedy. Ďalším problémom je, že 
talentovaných mladých ľudí to často ťahá študovať v zahraničí. 
To sa týka dobrých 15 % maturantov, ktorí podľa testov patria  
k najlepším v ročníku. Štrukturálne podmienené problémy 
predstavuje nízka úroveň mzdy počas vyučenia a veľká izolácia 
univerzít od praxe. Navyše, viac ako 90 % študentov absolvuje 
aj druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Väčšinou na tej 

istej vysokej škole a v tom istom odbore. Keďže vysoká škola dostane príspevok na 
každého študenta, má motiváciu študentov si udržať.       
 
Čo sa dá proti tomu robiť?     
Jedným krokom by bolo rozdeľovať verejné prostriedky vysokým školám tak, aby 
mali motiváciu nechať absolventov bakalárskeho štúdia odísť do praxe. Pri tých 
množstvách by to už robilo rozdiel. 
Iná cesta - profesijne orientované vysokoškolské štúdium - sa spomenula aj v rámci 
projektu EDU-LAB. Je to štúdium prvého stupňa, pri ktorom študent po štyroch 
rokoch odchádza do zamestnania s bohatými praktickými skúsenosťami v podnikoch.   
 
Ako sa treba popasovať s nedostatkom kvalifikovaných technických pracovníkov?     
Problémy začínajú už v školskom vyučovaní. Napríklad matematika nie je povinný 
predmet na maturite, malo ju len 17 % maturantov na Slovensku. Potom človek 
samozrejme nemôže očakávať, že 30 % bude študovať techniku alebo IT. Ďalšia vec 
je, ako sa matematika vôbec vyučuje a ako sa pristupuje k modernizácii učebných 
plánov na všetkých úrovniach – od základnej školy až po vysokú. Na pracovnom trhu 
sú dnes žiadaní medziodborovo vzdelaní technici, napr. inžinierstvo s IT, niekedy aj  
s biotechnológiami alebo energetikou. Obsahy vzdelávania však na tento vývoj 
nereagujú.    
 
V čom podľa Vás spočíva pridaná hodnota projektu EDU-LAB?   
Veľmi dôležité bolo, že sme presadili konkrétne zákonné podmienky a do projektu 
involvovali ministerstvo. To zahŕňa akreditačné kritériá pre profesijne orientované 
bakalárske študijné odbory. V kontexte projektu sme ministerstvo priviedli aj k tomu, 
aby zúčastneným vysokým školám ponúklo finančnú pomoc. Na nohy sme teda 
postavili reálny pilotný projekt, ku ktorému môžu vzhliadať iné vysoké školy. Bol som 
aj v regiónoch a hovoril som s tamojšími technickými vysokým školami. Poznajú 
požiadavky zamestnávateľov z okolia a teraz sú pripravené vydať sa touto cestou. A 
robia to dosť kreatívne, takže máme diverzitu. Otázkou už len zostáva, či budú počty 
študentov dostatočne vysoké.    
 
Peter Obdržálek, Centrum edukačného manažmentu na Univerzite Komenského  

10 

DUÁLNE ŠTÚDIUM  
V NEMECKU   
 
V Nemecku je na výber 
viac ako 1 000 
duálnych študijných 
odborov. Duálne 
štúdium spravidla končí 
získaním titulu bakalár. 
Kto tento titul získa na 
vysokej škole, získa 
riadny akademický titul 
a môže pokračovať  
v študijnom odbore, 
ktorý končí titulom 
Master. Rozlišuje sa 
medzi duálnymi 
študijnými odbormi, 
ktoré integrujú aj 
vzdelávanie na strednej 
odbornej škole,  
a medzi odbormi, ktoré 
integrujú prax vo firme.  
 
Pri duálnom štúdiu, 
integrujúcom 
vzdelávanie na strednej 
odbornej škole, 
absolvujú študenti, 
paralelne k štúdiu, 
plnohodnotné 
podnikové vzdelanie, 
v jednej z partnerských 
firiem vysokej školy. 
Spolu s bakalárskym 
titulom tak získajú 
plnohodnotnú odbornú 
kvalifikáciu, uznávanú 
IHK. 
 
Pri duálnom štúdiu, 
integrujúcom prax, 
trávia študenti dlhšie 
fázy praxe v podniku, 
pritom však nezískavajú 
žiadne dodatočne 
uznávané odborné 
vzdelanie.    
 
Spolkové ministerstvo 
vzdelávania a výskumu   

Peter Obdržálek  
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Profesijne orientované štúdium 
v automobilovom priemysle  

Od zimného semestra 2018/19 existuje na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave študijný program profesijný bakalár. Študenti, v oblasti 
Automobily a mobilné pracovné stroje, absolvujú počas svojho štvorročného štúdia 
prax v ôsmich firmách z automobilového priemyslu. Tá zahŕňa prácu počas 
semestrálnych prázdnin a jeden semester praxe. V poslednom roku štúdia sa študenti 
zameriavajú priamo na požiadavky svojho podniku, ako aj na napísanie bakalárskej 
práce. 
  
„Motivácia a nároky sú pri tejto forme štúdia oveľa vyššie“, vysvetľuje Peter Obdržálek 
z Centra edukačného manažmentu na Univerzite Komenského. „Pretože študentov 
hodnotí nielen vysoká škola, ale aj zamestnávateľ. A ten chce, aby dosahovali dobré 
výsledky, nielen v praxi, ale aj na vysokej škole, aby napredovalo celé kurikulum. 
Preto je to pre týchto študentov náročnejšie, ako pre študentov v normálnom 
bakalárskom štúdiu vo veľmi podobnom odbore“, uvádza Obdržálek.   
 
Tabuľka: Partnerské firmy profesijne orientovaného vysokoškolského štúdia    
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SNOPK AKO POSKYTO-
VATEĽ KNOW-HOW PRE 
PROFESIJNE ORIENTO-
VANÉ ŠTÚDIUM  
    
Vďaka svojmu 
aktívnemu 
spolupôsobeniu na 
projekte EDU-LAB  
a implementácii 
pilotného projektu na 
Strojníckej fakulte STU 
v Bratislave disponuje 
SNOPK dostatkom 
know-how a kontaktov, 
aby aktívne 
podporovala podniky 
na Slovensku, ktoré 
potrebujú absolventov 
profesijne 
orientovaných 
študijných odborov. 
  
SNOPK sa bude aj 
naďalej zasadzovať  
za výhodné rámcové 
podmienky duálneho 
štúdia a rozširovanie 
študijných odborov. 
Firmám, ktoré chcú 
prijať duálnych 
študentov vysokých 
škôl, je SNOPK 
pripravená pomáhať 
ako koordinátor.  
  
Kto má záujem o nové 
študijné odbory, ktoré 
sú „ušité“ na vlastné 
podnikové požiadavky, 
môže kontaktovať 
SNOPK. V rámci 
individuálneho 
poradenstva mu 
SNOPK predstaví 
procesy a možnosti, 
ako sa firmy môžu 
podieľať na profesijne 
orientovanom 
vysokoškolskom štúdiu.  
 
Kontakt: 
placha@dsihk.sk 
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TIRÁŽ 

Firma  Sídlo  Činnosť  

Benteler Automotive SK s. r. o. Malacky Výroba bezpečnostných 
štrukturálnych prvkov  

Boge Elastmetall Slovakia a.s. Trnava Výroba gumených a plastových 
komponentov pre automobily  

Brose Prievidza spol. s r.o. Prievidza Výroba zdvíhačov okien a motorov 
pre zdvíhanie zadných dverí  

Continental Automotive Systems 
Slovakia s.r.o 

Zvolen Výroba a predaj brzdových 
systémov a dielcov pre automobily  

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Skalica Výroba špeciálnych valivých ložísk 
pre automobilový priemysel  

Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava Výroba osobných automobilov 

ZF Slovakia, a.s. Trnava Výroba komponentov pre  
hnacie ústrojenstvo a podvozky 

ZKW Slovakia s.r.o. Krušovce Výroba osvetľovacích systémov  
pre automobily  

mailto:placha@dsihk.sk
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