
 

Nový projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ 

odštartoval v Záhrebe 

Bratislava, 26.10.2016 

V dňoch 24. a 25. októbra  2016 sa v chorvátskom 

Záhrebe uskutočnilo prvé stretnutie partnerov 

projektu Get involved in EP4A: European 

Partnerships for Apprenticeships zameraného na 

podporu účasti malých a stredných podnikov na 

schémach praktického vzdelávania 

u zamestnávateľov. Projekt je spolufinancovaný 

z programu Európskej únie Eramsus+.  

Špecifickým cieľom projektu Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships je 

podporiť praktické vzdelávanie u zamestnávateľa (apprenticeship)  prostredníctvom budovania 

partnerstiev medzi podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi odborného vzdelávania 

a prípravy (OVP), verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi z krajín zúčastňujúcich sa na projekte. 

Kľúčovou cieľovou skupinou sú živnostníci, obchodníci a remeselníci, malé a stredné podniky, najmä 

tie, ktoré nemajú žiadne alebo len obmedzené skúsenosti s duálnym vzdelávaním alebo jeho 

obdobou. 

Vedúcim partnerom je Chorvátska živnostenská komora (Hrvatska Obrtnička Komora – HOK), 

partnermi projektu sú Rinova Ltd z Veľkej Británie, Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok 

(RRA SP) a Regionálna obchodná komora Kraljevo (Regionalna Privredna Komora Kraljevo – RPKK) zo 

Srbska. Asociovaným partnerom je Priemyselná a obchodná komora Mníchova a Horného Bavorska 

(Industrie- und Handwerkskammer für München und Oberbayern – IHK München). Celková hodnota 

projektu je 460.181,00 EUR, ktorá sa skladá z 80% z prostriedkov EÚ a 20% z vlastných prostriedkov. 

Projekt potrvá 24 mesiacov a jeho hlavnými cieľmi sú budovanie a posilňovanie partnerstiev medzi 

podnikmi, poskytovateľmi OVP, podpornými organizáciami, verejnými inštitúciami a sociálnymi 

partnermi tak, aby podporili živnostníkov a malé a stredné podniky v čo najväčšom možnom zapájaní 

sa do duálneho vzdelávania alebo jeho obdoby, ako aj zvyšovali povedomie o výhodách takýchto 

schém prostredníctvom informačnej kampane cielenej na túto skupinu. 

Znižovanie nesúladu požiadaviek trhu práce a výsledkami odborného vzdelávania, zvyšovanie 

zamestnateľnosti mladých ľudí aj prostredníctvom praktického vzdelávania v malých a stredných 

podnikoch  je spoločná výzva, ktorú  zdieľajú všetky  krajiny zúčastňujúce sa na projekte. Mnoho 

živnostníkov a malých a stredných podnikov sa zdráha prijímať žiakov-učňov v dôsledku rôznych 

faktorov, vrátane nedostatočných vnútorných kapacít, zaťažujúcich alebo neúplných regulačných 

rámcov a nedostatočného povedomia o skutočných výhodách učenia sa založeného na práci (tzv. 

Work Based Learning - WBL). Preto všetky projektové krajiny nedávno začali reformy zamerané na 

ďalšiu podporu  programov zameraných na praktické vzdelávanie u zamestnávateľa v súlade s 

politikou  a strategickými cieľmi EÚ.  

Na Slovensku budú aktivity projektu podporovať zapájanie sa malých a stredných podnikov do 

spusteného systému duálneho vzdelávania a spolu s projektovou manažérkou RRA SP Evou 



 

Balažovičovou sa úvodného stretnutia zúčastnila aj predsedníčka Slovenskej živnostenskej komory 

Daniela Jaslovská. Aktivita komôr združujúcich živnostníkov a malých a stredných podnikateľov je 

v tomto procese veľmi dôležitá a práve ich podpora a budovanie ich kapacít je tiež  jedným z cieľov 

projektu. 

V priebehu projektu sa bude konať celý rad aktivít - workshopy, študijné návštevy vo Veľkej Británii a 

v Bavorsku, príprava  Sprievodcu pre zamestnávateľov, okrúhle stoly a stretnutia na 

budovanie/posilnenie partnerstiev, kampaň na zvýšenie povedomia o tejto téme, v štyroch 

zúčastnených krajinách  sa spustia podporné telefonické linky pre živnostníkov a malé a stredne 

podniky, ktoré sa prijímajú žiakov-učňov,  budú sa konať informačné dni, a tiež bude navrhnuté 

špeciálne označenie pre živnostníkov a malé a stredné podniky, ktoré sa zapoja do schém prijímania 

žiakov-učňov v  Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku. 

  

 

Kontakt: 

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok 
Pražská 27, 811 04 Bratislava 
tel.:+421 2 20728392;  
mobil: +421 910 927151 
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk 
www.rrasenec-pezinok.sk 

 


