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EXKLUZÍVNI PARTNERI SNOPK

Milí členovia a priatelia,

druhý duálny školský rok sa chýli ku kon-
cu. Množstvo skúseností žiakov, inštruktorov 
a učiteľov je medzičasom úctyhodné. Ukazu-
je sa, že duálny systém ešte zďaleka nebeží 
sám od seba. Ešte stále bojujeme o to, aby 
sme presvedčili dostatočný počet mladých 
a rodičov o výhodách praktického vzdelania. 
A firmám na Slovensku ešte stále padne  
zaťažko zvládnuť vstup do duálneho systému.
Tieto skúsenosti by sa teraz mali využiť na 
funkčnejšiu úpravu zákonného rámca pre 
duálne vzdelávanie. Je potrebné odbúrať 
zbytočnú byrokraciu a zlepšiť finančné stimu-
ly pre školy a firmy.

Krehký projekt menom duálne vzdelávanie 
samozrejme ešte nemôže zmeniť dynamiku 
na trhu práce. Zvrat v trendoch, vzhľadom 
na nové veľké investičné projekty, nie je  
v dohľade. Je to neľahká situácia, pretože  
rovnako ako duálne vzdelávanie, ani kon-
kurencieschopnosť nie je samozrejmosťou. 
Smerodajné rozhodnutia v hospodárstve na 
Slovensku – a dôležité politické rozhodnutia 
v septembri v Nemecku: čaká nás rušné leto, 
bohaté na udalosti.

Váš Guido Glania
Výkonný člen predstavenstva
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ACCACE A UNIJA  
SPOJILI SVOJE SILY AKO  
REGIONÁLNI PARTNERI

Spol. Accace uzavrela 
so spoločnosťou Unija 
v prvom kvartáli 2017 
strategické partner-
stvo, vďaka ktorému na 
mapu Accace pribudlo 
ďalších 6 krajín – Bosna 
a Hercegovina, Čier-
na Hora, Chorvátsko, 
Macedónsko, Slovin-
sko a Srbsko, a počet 
zamestnancov sa tak 
vyšplhal na viac ako 
550.

Za účelom priblíženia potenciálu kreatívnych sloven-
ských start-upov etablovaným firmám z Nemecka 
organizuje SNOPK 28. septembra 2017 v Bratislave 
Slovensko-nemecký inovačný deň. Prostredie za-
kladateľov firiem na Slovensku sa dynamicky vyvíja 

 a pravidelne produkuje moderné podnikateľské 
 nápady. Za najväčšiu výzvu väčšina mladých pod-

nikateľov považuje obstaranie kapitálu a nájdenie 
správnej kontaktnej osoby v skúsených podnikoch.

Presne na to nadväzuje podujatie SNOPK, keď zbližuje globálnych hráčov a „skrytých 
šampiónov“ so slovenskými start-upmi. Jadrom inovačného dňa preto budú kooperač-
né rozhovory počas matchmakingu a v stánkoch vystavujúcich firiem. Účastníci navyše 
môžu nominovať svojho favorita na ocenenie „Slovak-German Start-up Award“.

Kontakt: chmara@dsihk.sk

Slovak-German Innovation Day  
Start-upy stretnú globálnych hráčov

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

© Sergey Nivens / Shutterstock

Letný Jour Fixe SNOPK dňa 21. júna 2017 ponúkol nezameniteľnú atmosféru s výhľadom 
na Bratislavu a Dunaj. Joachim Bleicker, nemecký veľvyslanec na Slovensku, vo svojej 
rezidencii na hradnom vrchu srdečne privítal viac ako 100 účastníkov. Pozvanie SNOPK 
prijal aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a na Jour Fixe predstavil piliere komunálnej 
hospodárskej politiky. Žiaci Nemeckej školy Bratislava (DSB) ukázali nielen to, prečo 
sa vzdelanie na DSB oplatí, ale vďaka svojim hudobným a speváckym vstupom sa 
postarali aj o príjemné muzikálne podfarbenie. Na tomto poslednom veľkom stretnu-
tí členov pred letnou prestávkou hostia využili príležitosť, aby rozšírili svoje kontakty 
a počas živých rozhovorov diskutovali o aktuálnych novinkách. 

Vydarená atmosféra na letnom 
Jour Fixe 

Zľava: Ivo Nesrovnal (primátor Bratislavy), Lorenz 
Barth (Nemecké veľvyslanectvo), Guido Glania  
a Jürgen Knie (SNOPK)

Intenzívna diskusia na letnom Jour Fixe

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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LOGISTICKÁ NEHNU-
TEĽNOSŤ V LOZORNE  
K DISPOZÍCII

Iba niekoľko kilometrov 
od Bratislavy sa na-
chádza Westpoint 
Logistics Park Lozorno. 
Od 1.1.2019 bude  
v parku k dispozícii 
veľká logistická hala 
o výmere 26 000 m² 
vrátane vybavenia 
(vysoké regály, auto-
matizovaný sklad 
malých dielov)  
a zamestnancov. 

Kontakt:  
soltysova@dsihk.sk

  

LASYS meets Central Europe 
s praktickou pridanou hodnotou

MY O NÁS  

SILNEJŠÍ MANAŽMENT 
V SPOL. METRO

Spoločnosť METRO 
výrazne posilnila svoj 
manažment. Bola vy-
tvorená pozícia gene-
rálneho riaditeľa pre 
METRO SR. Stal sa ním 
Jan Žák (foto). Na pozí-
ciu riaditeľa marketingu 
nastúpil Richard Biznár. 
Riaditeľkou Oddelenia 
ľudských zdrojov sa 
stala Lenka Mečiarová.

Konferencia „LASYS meets Central Europe“, ktorá 
sa konala 30. mája 2017 v Trnave, sa osvedčila ako 
efektívna business platforma pre poskytovateľov 
riešení z oblasti laserového spracovania materiálov 
aj pre priemyselných užívateľov. Počas konferen-
cie, sprievodnej výstavy či živých odborných roz-
hovorov, získali účastníci s rozhodovacou právo-
mocou hodnotné know-how pre zvyšovanie kvality 
a efektivity vo výrobe prostredníctvom laserových 
technológií. Výrobcovia mali možnosť nadviazať 
množstvo kontaktov s potenciálnymi zákazníkmi. 

Medzi vystavujúcimi firmami bola aj firma Manz Slovakia. Jej konateľ Jürgen Knie, ktorý 
je zároveň prezidentom SNOPK, konferenciu zhodnotil pozitívne, a ku konceptu sa 
vyjadril presvedčivo: „LASYS meets Central Europe je úvodným podujatím, ktorého 
účelom je zblíženie západo- a stredoeurópskych firiem, inštitútov a univerzít v tejto 
tematike. Túto spoluprácu treba rozvinúť. Prvý krok bol už urobený.“

Zaujímavá výroba  
v Liptovskom Hrádku

Medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami leží pokojné mestečko Liptovský Hrádok, sídlo nie-
koľkých členov SNOPK. Tieto firmy privítali 1. - 2. júna 2017 delegáciu SNOPK, ktorú 
previedli svojou výrobou. Paleta odvetví siahala od spracovania plechov cez spraco-
vanie dreva až po elektrotechniku. Pre účastníkov predstavovala návšteva týchto firiem 
mimoriadne intenzívnu formu networkingu. Program zavŕšilo pôsobivé večerné podu-
jatie v hoteli Chateau GrandCastle, počas ktorého mohli nadviazať veľa kontaktov. 

SNOPK ďakuje firmám Vatmann, Rettenmeier Tatra Timber, TESLA Liptovský Hrádok, 
CD Profil, GAJOS a hasičskému zboru z Liptovského Mikuláša.

Účastníci konferencie v hoteli Holiday Inn

Konateľ Alois Hogh (v strede) názorne predstavuje 
produkty firmy Vatmann

Prehliadka železiarskeho podniku CD Profil

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© METRO Cash & Carry SR s.r.o. 



5NEWSLETTER 06/2017

Vedomosti spracovať didakticky a sympaticky – to je poslanie vydavateľstva Westermann v Braunschweigu. Ako jeden 
z najväčších nemeckých poskytovateľov vzdelávacích médií vydáva koncern po prvýkrát osem učebníc pre slovenský trh. 
Odborné zväzky, orientované na prax, sú určené pre žiakov i učiteľov vo vybraných povolaniach z odvetvia výroby. Sú komplet-
ne v slovenčine a vyjdú v auguste 2017.
 

Mechatronika – Základné vedomosti  
(Učebné okruhy 1-5)

Mechatronika – Odborné poznatky 
(Učebné okruhy 6-13)

Táto učebnica je jednou z prvých na 
trhu, ktorá bola vyvinutá tak pre povo-
lanie mechatronika, ako aj výrobného 
technológa. Zahŕňa všetok obsah pre 
prvý rok vzdelávania a orientuje sa na 
súčasné nemecké učebné osnovy.

V nadväznosti na koncepciu a štruk-
túru prvého dielu je táto kniha určená 
pre žiakov mechatroniky 2. až 4. roč-
níka vzdelávania. Odborovo systema-
tické a procesne orientované fakty sú 
sprostredkované integrovane.

Elektrotechnika – Základné poznatky  
(Učebné okruhy 1-4)

Elektrotechnika – Prevádzková 
technika  (Učebné okruhy 5-13)

Táto kniha je rozdelená do 4 kapitol  
a zodpovedá učebným základom pre 
odborné vzdelanie elektrotechniky. 
Kapitoly sú popretínané exkurzmi do 
popisu povolania, fungovania podniku 
a spoločnosti. 

Táto kniha je určená pre žiakov 
priemyselných podnikov a zahŕňa 
učebné okruhy 5-13, Môže byť taktiež 
použitá vo vyučovaní automatizač-
nej techniky. V tomto vydaní sú texty 
prispôsobené aktuálnym predpisom 
a normám.

Technika kovov – Základné poznatky  
(Učebné okruhy 1-4) 

Priemyselná mechanika – Odborné 
znalosti

Učebnica sprostredkúva základné 
poznatky pre povolania v oblasti spra-
covania kovov, predovšetkým pre prvý 
rok vzdelávania. Obsahuje čiastkové 
obsahy aj v anglickom jazyku pre  
výučbu technickej slovnej zásoby.

V knihe sú rozdelené potrebné  
odborné vedomosti priemyselnej 
mechaniky do štyroch oblastí čin- 
nosti, a to: zhotovenie, montáž 
a demontáž, údržba, ako aj riadenie 
a automatizácia. 

Nástrojová mechanika – Odborné 
vedomosti

Strojárske tabuľky

Učebnica je rozdelená do učeb-
ných okruhov pre nástrojárov v 2. – 4. 
ročníku vzdelávania. Zahŕňa odborné 
znalosti pre zvládnutie simulovaných 
učebných situácií.

Tieto tabuľky sú spracované moder-
nou formou a zahŕňajú všetky obsahy, 
potrebné pre základné odborné 
vzdelanie. Kniha je zoradená podľa 
oblastí činnosti a obsahuje najnovšie 
štandardy a technológie.

Ďalšie informácie ku knihám a predobjednávka na: www.dsihk.sk/sk/vzdelavanie/ucebnice-pre-odborne-vzdelavanie
 

Vyšli nové učebnice pre výrobné profesie  
v slovenskom jazyku

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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CMS - CLEANING.  
MANAGEMENT. 
SERVICES. BERLÍN

Jeden z najvýznam-
nejších odborných 
medzinárodných 
veľtrhov svojej branže 
CMS–Cleaning. 
Management.Services., 
ktorý otvorí brány 19. - 
22. septembra, prinesie 
prehľad najnovších 
trendov v oblasti 
čistiacich systémov, 
produktov a služieb, 
ako aj manažmentu 
budov a priestorov. 
Cca 400 vystavovateľov 
sa predstaví 18 000 
odborným návštevní-
kom. Ekologické, 
energeticky úsporné 
riešenia a efektívna 
koordinácia procesov 
správy objektu – ozna-
čovaných „facility 
management“, sú 
horúcou témou. Zame-
ranie veľtrhu oslovuje 
nielen majiteľov  
a správcov obytných 
a administratívnych 
budov, obchodných 
centier, priemyselných 
prevádzok, komunálnu 
sféru či špeciálne  
zariadenia – ako 
nemocnice, reštaurácie 
a hotely, ale aj develo-
perov, architektov 
a projektantov, ktorí 
už vo fáze projektu 
môžu výrazne ovplyvniť 
budúcu organizáciu 
a nákladovosť prevádz-
ky. Novinkou je Mobility 
Cleaning Circle pre 
čistenie v doprave  
a súčasťou programu 
je aj medzinárodný 
kongres WFBSC –
„Cleaning in a Digital 
World“ a Purus 
Inovation Award.   
 
Kontakt info, vstupenky: 
petesova@dsihk.sk

Prieskumy a štatistiky dokazujú, že veľtrhy - ako najširšia medzinárodná platforma 
pre B2B, kde sa stretnú vystavovatelia, reálna prezentácia produktu, dodávatelia, od-
beratelia, branžoví odborníci, inštitúcie aj médiá, zostáva napriek internetu jedným 
z najefektívnejších nástrojov podpory exportu, prezentáciu značky a presadenie sa na 
zahraničných trhoch. Zároveň sú miestom pre porovnanie sa s konkurenciou, zoznáme-
nie s trendmi, inováciami, ako aj zdrojom inšpirácie a ďalšieho rozvoja firmy.

Slovak Business Agency (SBA) preto, v spolupráci so SARIO, pripravila nový systémový 
koncept podpory účastí na veľtrhoch pre malé a stredné podniky (MSP), ako aj pokra-
čovanie svojho úspešného programu podpory start-upov, ktorý zahŕňa aj účasť na me-
dzinárodných podujatiach. K aktuálnej téme sme pre rozhovor oslovili riaditeľa Sekcie 
národných a medzinárodných programov Ing. Mariána Letovanca. 

Pán Letovanec, mohli by ste nám predstaviť
pripravované programy podpory? 
Medzi slovenskými MSP sa už dlhodobo objavuje    
požiadavka na zintenzívnenie podpory ich účasti na me-
dzinárodných veľtrhoch a prezentácie na zahraničných 
trhoch. Preto sa aj na základe týchto podnetov vytvorila 
alternatíva k podpore prostredníctvom národných stán-
kov, ktorú organizuje SARIO, a to podpora individuál-
nej účasti slovenských MSP na zahraničných veľtrhoch.  

Táto bude prostredníctvom SBA poskytovaná pre všetky podnikateľské subjekty so  
sídlom v SR, ktoré spĺňajú definíciu MSP. Samotná podpora spočíva v zabezpeče-
ní účasti prostredníctvom výstavby stánku, vstupného pre 2 zástupcov firmy, ces-
tovných nákladov, ubytovania a prepravy exponátov. Okrem zabezpečenia účasti  
slovenských MSP na zahraničných veľtrhoch bude poskytovaná aj podpora vo forme 
napríklad individuálnych konzultácií, tematicky zameraných na prienik na zahraničné 
trhy. Prvé služby z balíka internacionalizačných služieb pre MSP by mali byť dostupné 
v priebehu druhej polovice roka 2017, s pokračovaním až do konca roka 2023. 

Na prelome júla a augusta plánujeme aj znovuotvorenie populárnej podpory, známej ako 
program Startup Sharks. Iniciatíva je zameraná na zlepšenie podmienok podnikania pre 
začínajúce firmy (start-upy). Cieľovou skupinou sú záujemcovia o podnikanie, ako aj exis-
tujúci podnikatelia s max. 5 ročnou históriou, ktorí spĺňajú definíciu MSP. V rámci progra-
mu môžu záujemcovia o podporu získať účasť na domácom alebo zahraničnom podu-
jatí, zameranom na podnikanie, inovácie, alebo technológie. SBA účastníkom zabezpečí 
letenku, ubytovanie a vstupenky, prípadne priestor na vystavovanie. Súčasťou programu 
je napríklad aj mentoring, resp. odborné poradenstvo, kde záujemcovia s inovatívnym 
nápadom/projektom môžu požiadať o experta z rôznych oblastí, napr. energetika, IT, mar-
keting, obchod, atď. Náklady na mentora sú plne hradené SBA, a to do výšky 25 tis. EUR. 

Obe tieto aktivity sú súčasťou modelu podpory podnikania prostredníctvom Národného 
Podnikateľského Centra, ktoré od jesene 2017 bude pre záujemcov o podnikanie, ako aj 
existujúce MSP, poskytovať rozsiahly a jedinečný cyklus podporných programov a slu-
žieb, vrátane inkubátora, kreatívnej dielne a pod. Všetky informácie o existujúcich alebo 
pripravovaných službách SBA budú dostupné na webových stránkach SBA. 

VEĽTRHY

Marián Letovanec

Nový systémový projekt  
pre podporu účasti na veľtrhoch 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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ORGANIZÁTORI  
VEĽTRHOV DOSIAHLI  
V ROKU 2016 REKORDNÝ 
OBRAT 

Vývoj veľtrhov v Ne-
mecku významne 
neobmedzujú ani zhor-
šujúce sa podmienky 
zahraničného obchodu. 
186 podujatí v roku 
2016 dosiahlo v porov-
naní s ich predchádza-
júcimi ročníkmi znovu 
mierne prírastky. Mimo-
riadne silný program 
veľtrhov posledného 
roku sa postaral o re-
kordné hodnoty pre 
celé odvetvie. Vyply-
nulo to zo záverečných 
výpočtov Zväzu pre 
nemecké veľtržné hos-
podárstvo AUMA.

186 medzinárodných 
a národných veľtrhov 
roku 2016 zaznamenalo 
v priemere o 1 % viac 
stánkovej plochy ako 
na predchádzajúcich 
ročníkoch. Počty vysta-
vovateľov stúpli dokon-
ca o 1,5 %, pričom sa 
počet medzinárodných 
vystavovateľov zvýšil  
o 3,9 %, teda nie menej   
ako v predchádzajúcich 
rokoch.

Rok 2016 priniesol 
pre celé odvetvie 
rekordné výsledky, a 
to skoro pri všetkých 
ukazovateľoch. 192 000 
vystavovateľov si pre 
svoje stánky objednalo 
takmer 7,6 mil. m²  
– sú to hodnoty, ktoré 
sa doteraz nepodarilo 
dosiahnuť. 
 
Tlačová správa AUMA 
zo dňa 2.6.2017

Na základe akých kritérií, kde, kedy a ako sa môžu firmy a start-upy uchádzať  
o podporu účasti na veľtrhoch? 
Záujemcovia sa môžu zapájať do otvorených výziev, ktoré budú zverejňované na pri-
pravovanom webovom portáli Národného podnikateľského centra alebo na stránkach 
SBA. Všeobecne platí, že hlavným výberovým kritériom je relevantnosť podujatia pre 
žiadateľa, resp. jeho tovarovú štruktúru, potenciál nadviazania obchodných vzťahov,  
jedinečnosť či inovatívnosť. Podrobné kritériá budú so všetkými pravidlami zverejnené 
v rámci konkrétnej výzvy na prihlasovanie.  

Viaceré slovenské firmy a start-upy sa vďaka predchádzajúcim podporným projek-
tom mali možnosť úspešne prezentovať a presadiť na zahraničných trhoch. Mohli by 
ste spomenúť zopár úspešných príbehov? 
SBA prostredníctvom programu Startup Sharks v minulosti podporila mnohé firmy, či 
projekty. Veľa z nich nadviazalo dôležité obchodné kontakty v zahraničí, získali odbera-
teľov, resp. dodávateľov. Veľmi si ceníme start-upy, ktoré snáď aj na základe pomoci SBA 
získali prestížne ocenenia svetového formátu. Napríklad: 
• Drone n Base – 1. miesto v súťaži Nápad roka 2017
• Skillandia – 3. miesto za najlepšiu aplikáciu Stevie Awards v Las Vegas 2017
• Sensoneo – víťaz v kategórií inovatívne riešenia v súťaži Zlatý mravec 2016  
• Ridelo – 3. miesto v prestížnej vedeckej olympiáde  I-SWEEP v Houstone 2017

Za úspešné však považujeme všetky start-upy, ktoré rozširujú svoje tímy, pracujú  
a inovujú, obmieňajú pôvodné myšlienky a projekty a prispôsobujú ich technickému 
progresu, každý z nich si zaslúži uznanie. V predchádzajúcom období sme sa stretli  
s viacerými, dnes populárnymi a prosperujúcimi projektmi, ako napríklad Ecocapsule, 
Refillcase, Culcharge, Face Media, E-learn Aero, Photoneo, Amena Display, Tap home, 
RV Magnetics, atď.

SNOPK oficiálne zastupuje Berlínske a Norimberské veľtrhy v SR a má aktivity aj 
v oblasti start-upov. Radi by sme projekt podpory odporúčali aj našim partnerským 
firmám. Na koho sa môžu záujemcovia obrátiť pre viac informácií?  
Ako som už spomenul, všetky relevantné informácie sa zverejňujú na stránkach SBA. 
Samozrejme, ak niekto preferuje osobný kontakt, alebo potrebuje konzultáciu, môže si 
kedykoľvek dohodnúť stretnutie na Oddelení podpory start-upov alebo Oddelení inter-
nacionalizácie MSP.

Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu 
špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných 
podnikov (MSP). Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády 
SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora,  
ktorej zakladajúcimi členmi sú: Ministerstvo hospodárstva SR, 

Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Jej poslaním je komplex-
ná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných 
podnikoch (Small Business Act), komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného
trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

VEĽTRHY
Nový systémový projekt pre  
podporu účasti na veľtrhoch 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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ORIENTÁCIE PRE  
VÝBER POVOLANIA

Júnová konferencia 
„Odborné vzdelávanie 
4.0“ venovala jeden 
workshop téme kariér-
neho poradenstva.  
Príspevok Ramony  
Neuse z DIHK Berlín 
priblížil účastníkom, 
kam sa uberá kariérna 
orientácia v digitálnej 
dobe v Nemecku. 
Predstavila nové  
nástroje, ako virtuálne 
veľtrhy alebo speed 
datingy, ale aj staré 
overené „shadowing 
days“ a povinné stáže 
vo firmách v posled-
ných ročníkoch. Pri 
všetkých nástrojoch 
je však dôležité, aby 
žiak mohol povolanie 
uchopiť, vyskúšať  
a zapojiť sa. Bez tejto 
skúsenosti by nemalo 
padnúť rozhodnutie, 
„čím chcem byť“.   
Účastníci workshopu 
v rámci diskusie 
poukázali na dôležité 
body, ktoré by kariérne 
poradenstvo malo 
spĺňať. Okrem toho, 
že sprostredkovanie 
základných zručností 
a vedomostí musí byť 
komplexne zapracova-
né už do predmetov  
v ZŠ, musí spojiť žiakov 
a firmy a umožniť 
im „ohmatať si“ 
jednotlivé povolania. 
Otázkou zostáva, 
kto bude kariérne 
poradenstvo robiť. 
Majú to byť dual pointy 
a centrum orientácie, 
pripravované v rámci 
projektu „Duálne 
vzdelávanie“? Alebo 
by malo byť priamo 
integrované do 
vzdelávania v ZŠ? 
Väčšina sa priklonila 
k druhej možnosti.

Digitalizácia a 4. priemyselná revolúcia stavajú svet práce pred podstatné zmeny nielen 
na Slovensku, ale v celej Európe. Pracovný trh si bude vyžadovať nové kompetencie. Ako 
môže školstvo čo najlepšie reagovať na tieto zmeny? Touto otázkou sa zaoberali odbor-
níci zo Slovenska a Nemecka na bilaterálnej konferencii dňa 8. júna 2017 v Bratislave.

Na pozvanie SNOPK sa zišlo viac ako 90 odborníkov  
z politiky, školstva a firiem, aby analyzovali dôsledky 
technologického pokroku na školské systémy 
a zároveň poukázali na možné spôsoby riešenia. 
Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Peter Krajňák očakáva, že dôsledkom 
Priemyslu 4.0 bude vymiznutie mnohých povolaní, 
ktoré sú založené na manuálnej činnosti a zároveň 
vznik nových. „Je preto dôležité, aby vzdelávacie  
inštitúcie spoločne so zamestnávateľmi hľadali cesty, 
ktoré budúcu pracovnú silu pripravia na meniace 
sa požiadavky trhu práce. Dôraz má byť kladený 

na sprostredkovanie zručností a kompetencií,“ zdôraznil Krajňák. Zároveň poukázal  
v tejto súvislosti na potrebu rekvalifikovať existujúcu pracovnú silu, ktorá bude čeliť riziku 
straty zamestnania v dôsledku zániku niektorých povolaní. 

Susanne Burger, vedúca Sekcie pre európske záležitosti nemeckého Spolkového 
ministerstva vzdelávania a výskumu zdôraznila, že túto zmenu treba chápať ako šancu pre 
vzdelávací systém. „Digitalizácia zvýši atraktivitu odborného vzdelávania medzi mladými 
ľuďmi. Prepojenie modernej techniky s možnosťami sociálnych a technických inovácií 
určite osloví novú generáciu. Okrem toho nám ide o to, aby sme spoločne vytvorili trvalo 
udržateľné riešenia“, vysvetlila Burger. „Naša bilaterálna spolupráca je preto nesmierne 
dôležitá“, dodala. Nemecko už podporuje Slovensko v budovaní systému duálneho 
vzdelávania a napomáha krajine aj v ďalších témach v oblasti vzdelávania. 

Štátny tajomník Peter Krajňák vyzdvihol najmä angažovanosť nemeckých firiem 
a vynikajúcu spoluprácu s nemeckými inštitúciami. „Výsledkom postupujúcej transfor-
mácie školského vzdelávacieho systému má byť v neposlednom rade aj posilnenie 
konkurencieschopnosti Slovenska“, dodal Krajňák. 

Výhodou duálneho vzdelávania je úzke prepojenie odbornej praxe so skutočnými 
potrebami  trhu práce. Tento fakt uľahčuje tvorbu nových vzdelávacích odborov, ktoré 
o to lepšie kopírujú aktuálny vývoj v technológiách a automatizácii. Na rozdiel od  
Nemecka, na Slovensku zatiaľ neexistujú žiadne duálne štruktúry v oblasti vysoko-
školského vzdelávania. Toho si je vedomý aj štátny tajomník Krajňák. V rámci konferencie 
sa vyslovil za budovanie takých vzdelávacích programov, ktoré ponúkajú študentom 
a žiakom možnosť získať vyššiu úroveň kvalifikácie v neakademickom prostredí. 

Susanne Burger súhlasila, že aj Nemecko musí pokračovať vo vytváraní dodatočných 
kvalifikácií a duálnych študijných programov. „Odborné vzdelávanie nie je slepá ulička, je 
to správna cesta pre budúcnosť“, znelo zhrnutie vedúcej Sekcie pre európske záležitosti 
Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum.

TÉMA MESIACA
Digitalizácia a nové smerovanie  
odborného vzdelávania

Vpravo: Susanne Burger (Spolkové 
ministerstvo vzdelávania a výskumu)
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DUÁLNE 
VYSOKOŠKOLSKÉ 
ŠTÚDIUM – KAM 
SMERUJEME?

To bol názov work-
shopu, ktorý sa konal 
začiatkom júna v rámci 
konferencie „Odborné 
vzdelávanie 4.0.“
V úvodnej prezentácii 
predstavil Prof. 
Schuster (EFE) 
fungujúce modely  
a skúsenosti na poli
duálneho vysoko-
školského štúdia  
z Nemecka. Následne 
ozrejmil p. Holeček 
(ZAP SR) aktuálnu 
situáciu na Slovensku, 
ako aj snahy o akre-
ditáciu nového 
študijného programu 
profesijný bakalár.  

Ako hlavné prekážky 
vývoja smerom 
k profesijne oriento-
vanému VŠ-štúdiu 
z diskusie vyplynuli 
najmä dve oblasti: 
aktuálny model 
financovania VŠ na 
študenta a chýbajúci 
element v štruktúre 
VŠ – tzv. odborné 
vysoké školy. 
Zlepšeniu situácie 
taktiež neprispieva 
celospoločenské 
nastavenie a atraktivita 
najmä humanitných 
odborov pre študentov, 
v porovnaní s potre-
bami trhu a ponukou 
pracovných miest 
predovšetkým v tech-
nických odboroch.
Prof. Schuster odporučil,  
na základe skúseností 
z Nemecka, vytvoriť 
spoločnú platformu  
zo zástupcov univerzít, 
firiem a inštitúcií, 
s cieľom partnerskej 
diskusie a iniciovania 
potrebných zmien. 

Priemysel 4.0 si vyžaduje profesio-
nalizáciu odborného vzdelávania

TÉMA MESIACA
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„Do budúcnosti môžeme vidieť len na krátku vzdialenosť, uvidieť tam však toho môžeme 
veľa, čo sa musí urobiť“, povedal v polovici 20. storočia sir Alan Turing, britský matematik 
a vizionár na poli počítačových technológií, jeden z pionierov pre 4. priemyselnú revolú-
ciu, ktorá sa pod heslom Priemysel 4.0 rýchlo udomácnila v hospodárskych a politických 
kruhoch. Ako sa tu umiestni odborné vzdelávanie, aby tento nový a aj disruptívny vývoj 
a prototypy vedeli presne kvalifikovaní pracovníci presadiť v praxi? V nových, lepších pro-
duktoch a službách. 

Priemysel 4.0 je platforma, ktorá má zabezpečiť per-
spektívnosť Nemecka. V takzvaných „smart fabrikách“ 
sa majú inteligentne zosieťovať automatizované stroje, 
objekty a IT systémy v reálnom čase. Na to sa produkty 
a zariadenia vybavia mikrokontrolórmi, komunikačnými 
systémami a senzormi. Vzťah medzi človekom a strojom 
sa tak nanovo zadefinuje. Súčasťou vývoja sme v pod-
state už dávno: zmeny rôznych softvérových verzií pri-
jímame samozrejme, prispôsobujeme naše správanie, 
rozčuľujeme sa nad programovými chybami a podne-
cujeme vylepšenia. Hľadáme, nachádzame, hodnotíme 
– úplne prirodzene. Nová je dnes rozmanitosť médií, 

výkonnosť, individualizácia a flexibilizácia. Pre inštitút BIBB ako kompetenčné centrum 
pre nemecké odborné vzdelávanie to znamená: kontinuita vo vypracúvaní vzdelávacích, 
doškoľovacích kvalifikácií a kurzov na zvyšovanie profesijnej kvalifikácie sprevádzaná mo-
nitoringom technológií a kvalifikácií. Povolaní sa síce tempo a rozsah zmien, poháňaných 
Priemyslom 4.0, týka rozličným spôsobom, znamená to však, že už teraz musí každý jed-
notlivec disponovať základnými IT kompetenciami, vrátane znalostí k procesným, systé-
movým riešeniam a riešeniam problémov. 

Digitalizácia sveta práce začala už pred rokmi a odvtedy je v mnohých odvetviach a povo-
laniach pevnou súčasťou každodennej práce. Týka sa to napríklad logistiky. Tradične pre-
pojená s priemyselnou výrobou, čiarovými kódmi, RFID čipmi. Ale aj čiastočne autonómne 
autá, využívanie dronov. Z toho vyplýva individualizovaná, presná definícia procesov pre 
klientovu zákazku. Dôsledkom je zvýšenie efektívnosti až po upustenie od skladovania. 
Výzvy sú enormné. Zákazníci očakávajú veľkú schopnosť zmien. Vyžaduje si to poskyt-
nutie komplexnej, „komprimovanej“ služby v kvalite, ktorú zákazník veľmi rýchlo ocení.  
Niektoré  z dôležitých faktorov, vplývajúcich na kvalitu logistických služieb, sú pracovníci, 
chybovosť a produktivita. Z toho vyplývajú zmeny v kvalifikácii všeobecne. 

Vzdelávacie procesy však podliehajú inej rýchlosti ako technologický pokrok. Vedomosti 
rýchlo zastarávajú, inovačné cykly sa skracujú a technologická difúzia sa zrýchľuje. Pri-
jať tieto trendy si nevyhnutne vyžaduje prepojenie vysokých škôl, odborného vzdelávania 
a uznávanie kvalifikácií. 

Z toho vyplýva, že proces odborného vzdelávania sa musí profesionalizovať. Znamená to, 
že k dispozícii musí byť dostatok učebných/vzdelávacích ponúk so zabezpečenou kvali-
tou, a to ako pre vyučujúcich, tak aj pre žiakov! Preto musí mať kvalifikácia a ďalšie vzdelá-
vanie vzdelávajúceho personálu najvyššiu prioritu. 

Dr. Hannelore Kress, Spolkový inštitút odborného vzdelávania (BIBB)

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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DUÁLNE VZDELÁVANIE 
SA MÁ ZATRAKTÍVNIŤ 

Ministerstvo školstva 
SR by chcelo novelizo-
vať zákon o vzdelávaní. 
V tejto súvislosti sa má 
vybudovať poradenský 
systém pre odborné 
vzdelávanie a odstrániť 
administratívne barié-
ry pre vzdelávajúce 
podniky. Podľa správy  
The Slovak Spectator 
by zmeny mohli vstúpiť 
do platnosti k 1. sep-
tembru 2018. 

Štátny inštitút odborné-
ho vzdelávania (ŠIOV) 
okrem toho plánuje ce-
loštátny projekt, ktorý 
sa má rozbehnúť v roku 
2020 a financovaný má 
byť z prostriedkov EÚ. 
Dôležitú súčasť majú 
tvoriť takzvané „DUAL 
POINT-y“, ktoré zriadi 
všetkých 8 samospráv-
nych krajov Slovenska. 
Tieto centrá majú slúžiť 
ako kontaktné miesta 
pre rodičov, podniky
a školy, a ponúkať všet-
ky potrebné informácie 
pre vstup do systému 
duálneho vzdelávania. 

ŠIOV predpokladá, že 
vďaka projektu sa do 
duálneho vzdelávania 
zapojí 12 000 žiakov. 
Podľa správy tlačovej
agentúry TASR by inšti-
tút chcel preto 
uzatvoriť 1 450 zmlúv 
so strednými odborný-
mi školami a vyškoliť 
700 inštruktorov.

The Slovak Spectator

Zväzy bavorských zamestnávateľov, pôsobiacich 
 v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle 

(bayme vbm) predstavili na jar 2016 výsledky štú-
die na tému „Priemysel 4.0 – Vplyvy na vzdelávanie 

 a ďalšie vzdelávanie v kovospracujúcom a elektro-
technickom priemysle“. Konateľ bayme vbm Bertram 
Brossardt v tejto súvislosti vyhlásil: „Ak chceme po-
zitívne zdolať výzvy Priemyslu 4.0, musíme odborné 
vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie cielene orientovať 
na potreby digitalizácie v priemyselnej výrobe.“ 

Výsledky štúdie ukazujú, že existujúce profily učebných odborov v podnikovom vzdelá-
vaní v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle tvoria dobrý základ pre kvalifi-
káciu pracovníkov. Je však jasné, že do odborného vzdelávania sa musia prebrať zmeny 
výrobných reťazcov a reťazcov tvorby hodnôt spôsobené digitalizáciou. 
Štúdia poskytuje jasné odporúčania ako konať, a to ako pre odborné vzdelávanie, tak aj 
pre ďalšie vzdelávanie. „Dôležité je hlavne krátko-, stredno- a dlhodobé prepracovanie 
profilov učebných odborov“, uvádza Brossardt. Pre zmeny udáva štúdia tri rýchlosti – 
podľa toho, do akej miery sú odbory zasiahnuté digitálnym vývojom:
• krátkodobé prepracovanie profilov (12 mesiacov), napr. mechatronik, priemyselný 

mechanik, odborník pre počítačové systémy
• strednodobé prepracovanie profilov (24 mesiacov), napr. výrobný technológ, me-

chanik zariadení, mechanik - nástrojár
• dlhodobé prepracovanie profilov (36 mesiacov), napr. mechanik vo výrobe, odbor-

ný pracovník pre kovospracujúcu techniku, priemyselný elektrikár

V oblasti ďalšieho vzdelávania štúdia odporúča podporiť podniky zavedením výrobe 
blízkych „modelových tovární“ alebo „učebných ostrovov“. Okrem toho sa odporúča, 
aby poskytovatelia vzdelávania podnikom intenzívnejšie ponúkali podnikovo špecifické 
kvalifikačné ponuky pre pracovníkov. Ďalšie odporúčanie sa obracia na vzdelávací per-
sonál, teda inštruktorov a učiteľov na stredných odborných školách. „Aby žiakov, ktorí sa 
už vzdelávajú, priviedli k Priemyslu 4.0, musia sa ďalej doškoliť obsahovo i didakticky.“,  
vysvetľuje Brossardt.

Štúdia je k dispozícii na stiahnutie tu: www.baymevbm.de/industrie4.0.

Štúdia o vzdelávaní a ďalšom 
vzdelávaní v Priemysle 4.0

TÉMA MESIACA
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