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Úvod – Cieľ tohto dokumentu
Tento dokument je súčasťou prípravnej fázy WP1. Cieľom dokumentu je podať informácie o
postupoch pri vypracovávaní analýzy potrieb a slúžiť ako podporný dokument pre Správu o krajine.
Vychádza z metodických usmernení vypracovaných pre účely WP1.
Je to interný dokument, ktorý je podporným materiálom pre národnú správu o krajine, ktorá
pojednáva o stave problematiky na Slovensku. Na základe správ o krajinách sa pripraví a distribuuje
Súhrnná správa.

Metódy použité v procese vytvárania analýzy potrieb
Prieskum realizovaný medzi MSP
 Štandardný dotazník (Google formáty) zdieľaný na internete a elektronicky zasielaný
cieľovým MSP (zoznamy emailových adries, post na webovej stránke, posty na sociálnych
sieťach)


Navrhnutý tak, aby dal možnosť vyjadriť sa k nákladom a prínosom predkladania ponúk
a/alebo rozširovania praktickej prípravy učňov, vrátane navrhovania riešení pre zvýšenie
atraktivity učňovskej prípravy na Slovensku medzi MSP

Interview s MSP
 Čiastočne štruktúrované interview so slovenskými MSP na doplnenie teoretického výskumu
Cieľová skupina na Slovensku
 Prehĺbiť vedomosti o nákladoch a prínosoch poskytovania učňovskej prípravy na úrovni MSP


Otázky formulované v rámci interaktívnej skupiny, v ktorej účastníci medzi sebou voľne
diskutovali
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Prieskum realizovaný pre účely Správy o MSP
Za účelom zhromaždenia názorov slovenských MSP bol na základe spoločných Rámcových
metodických usmernení vytvorený online prieskum vo formátoch Google. Prieskum
pozostával z 3 všeobecných otázok o respondentovi a 10 otázok, týkajúcich sa problematiky
učňovskej prípravy. Prostredníctvom emailových adries boli MSP zaslané pozvánky na
zapojenie sa do prieskumu, pričom informácie o ňom boli zverejnené aj na webovom sídle a
Facebookovom profile RRA. Pozvánky a odkazy na web boli zaslané v 2 emailoch- jeden
zaslala RRA a jeden Slovenská živnostenská komora- na celkovo 350 emailových adries.
Prieskum trval 2 týždne- medzi 1.3.2017 a 14.3.2017. Zozbieraných bolo 23 odpovedí z
rôznych regiónov.
Miesto
Bratislava
Košice
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Piešťany
Poprad
Skalica
Sučany
Trnava
Uhorská Ves
Vráble
Ždiar
Nešpecifikované – celé Slovensko

Počet odpovedí
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3

Je potrebné spomenúť, že v súčasnosti prebieha veľký národný projekt (s alokáciou 33 mil.
€), ktorý sa venuje téme duálneho vzdelávania na Slovensku a v rámci ďalších projektov k
tejto téme sa realizovali podobné prieskumy (napr. prostredníctvom Švajčiarskych fondov,
grantov EEA).
28% respondentov reprezentovalo firmy s viac než 250 zamestnancov, zvyšných 72%
reprezentovali MSP s menej ako 250 zamestnancov.
Medzi respondentmi bolo 63,6% takých, ktorí mali skúsenosti s učňovskou prípravou a 36,4
% takých, ktorí s s učňovskou prípravou nemali žiadne skúsenosti.
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Otázky v slovenčine boli naformulované tak, aby odrážali národný kontext a aby neboli
doslovným prekladom Metodických usmernení. Nižšie je uvedený súhrn zozbieraných
odpovedí.
Otázka č. 1: Je podľa vášho názoru k dispozícii dostatočné množstvo informácií o
učňovskom/ duálnom vzdelávania na Slovensku?

Nie

• 77,3 %

Áno

• 18,2 %

Neviem

• 4,5 %

Odpovede nám indikujú, že je tu stále priestor na zvýšenie úrovne poskytovania informácií a
na zvyšovanie úrovne povedomia, nakoľko veľká väčšina respondentov odpovedala, že na
Slovensku v súčasnosti nie je dostatok informácií k tejto téme.
Otázka č. 2: Na stupnici od 1 (najmenšia) do 10 (najväčšia) uveďte, akú dôležitosť zohrávajú
učňovské schémy/ duálne vzdelávanie v kontexte s budúcnosťou trhu práce na Slovensku?
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Celkovo 86,9% respondentov dalo pridelilo daným schémam
veľmi vysokú prioritu v kontexte s budúcnosťou trhu práce na
Slovensku. Takýto typ odbornej prípravy je pre budúcnosť
dôležitý.

Otázka č. 3: Čo podľa vášho názoru najviac odrádza MSP od zapojenia sa do učňovskej
schémy/ systému duálneho vzdelávania
Najčastejšie odpovede sa týkali:


Administratívnej a finančnej náročnosti



skutočnosti, že neexistujú garancie pre zotrvanie učňa vo firme



skutočnosti, že odbornou prípravou sa vychováva budúca konkurencia danej firmy



nesplnenia minimálnych požiadaviek na otvorenie triedy s požadovanou
špecializáciou



nedostatočnej vôle spolupracovať zo strany stredných odborných škôl

Otázka č. 4: Čo podľa vás motivuje MSP, aby sa zapojili do učňovskej schémy/ systému
duálneho vzdelávania?
Najčastejšie odpovede sa týkali:


nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily



možnosti odbornej prípravy nových zamestnancov
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pozitívneho úmyslu

Otázka č. 5: Na koľko by ste odhadli minimálnu výšku nákladov spojených so zapojením sa
do učňovskej schémy (na rok)?
Najčastejšie odpovede zneli nasledovne:


je to rôzne, záleží na type odvetvia



250 EUR/mesačne/na 1 učňa

Otázka č. 6: Máte nejaké vedomosti o formách finančnej pomoci poskytovanej pre tých
MSP, ktorí by sa chceli zapojiť do učňovskej schémy/ duálneho vzdelávania (granty,
dotácie z komôr a združení, bankové pôžičky atď.).

Nie • 91,3 %
Áno • 8,7 %

Otázka č. 7: V prípade kladnej odpovede na otázku č. 6, mohli by ste uviesť podrobnosti?
Najčastejšie odpovede zneli nasledovne:


Zníženie dane zo daňového základu podľa počtu hodín venovaných odbornej príprave
na jedného žiaka.

Otázka č. 8: Aké typy nefinančnej podpory by boli najvhodnejšie? Napr. konzultácie,
informačné materiály, informačné kampane, atď.
Najčastejšie odpovede zneli nasledovne:


Právne konzultácie, poradenstvo



Informačná kampaň, mediálna kampaň



Informačná kampaň pre rodičov
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Možnosť vytvoriť informačné materiály a použiť ich pri nábore žiakov



Vytvorenie centier, kde by rodičia aj žiaci mohli dostať informácie o duálnom
vzdelávania



Podpora duálneho vzdelávania poskytovaná zo strany kariérnych poradcov.

Otázka č. 9: Zobrali by ste do firmy učňa?

Nie • 8,7 %
Áno • 91,3 %

Otázka č. 10: Z akých dôvodov ste takto odpovedali na otázku č. 9? Mohli by ste uviesť
podrobnosti?
Najčastejšie odpovede zneli nasledovne:


Odborná príprava vlastného zamestnanca



Odovzdávanie zručností a skúseností



Pozitívne predošlé skúsenosti



Chceme sa podieľať na vývoji mladých ľudí a umožniť im získať odborné skúsenosti v
reálnom kontexte.



Robíme to už roky a pomáhame študentom, aby sa naučili niečo praktické a keď
nájdeme niekoho vhodného, pomôžeme tým aj sami sebe



Napriek tomu, že sme získali certifikát pre duálny vzdelávací systém, nemáme doňho
zapojených študentov, máme však ad hoc učňov- spolupracujeme so školami a
chceme niečo študentov naučiť, nechcem však nahrádzať školu
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Zaujímali sme sa o duálny vzdelávací systém, sme certifikovaní, ale finančná záťaž
(žiadna podpora zo strany štátu, napr. čo sa týka znižovania sociálnych odvodov,
dane z príjmov) duálneho vzdelávania z časového hľadiska (návratnosť investovaných
nákladov je minimálne 4 roky) je neprimeraná. Nevieme, ako sa zvýšia náklady na
duálne vzdelávanie na jedného žiaka napríklad o tri roky odvtedy, ako nastúpi do
tejto schémy, atď.
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Správa z pohovoru
Pohovor realizovala p. Daniela Jaslovská, Prezidentka Slovenskej živnostenskej komory. Zaznamenaný
je iba jeden rozhovor, nakoľko odpovede z tohto interview a z neformálnych rozhovorov s MSP
potvrdili výsledky tohto teoretického výskumu.
Údaje o respondentovi
Meno respondenta: Milka Harmathová
Stručný životopis: Dizajnérka a majiteľka slovenskej odevnej značky Donna Rosi (www.donnarosi.sk).
Túto rodinnú firmu založila v r. 1989 a odvtedy je stabilnou súčasťou slovenského odevného
priemyslu. V súčasnosti majiteľka zamestnáva 15 ľudí, vrátane svojich 2 dcér. Podporuje charitatívne
činnosti a snaží sa poskytovať možnosti znevýhodneným mladým ľuďom (z reedukačných centier,
zrakovo postihnutí).
Ako bol respondent vybratý a kontaktovaný: predchádzajúce kontakty a skúsenosti vyplývajúce z
členstva v Slovenskej živnostenskej komore, pohovor bol realizovaný telefonicky.
Súhlasila by táto respondentka s tým, že by Vám boli poskytnuté jej kontaktné údaje (emailová
adresa, telefónne číslo)?: Áno
Odpovede respondenta
Všeobecné povedomie o učňovskej schéme
Pani Harmathová sleduje vývoj duálneho systému vzdelávania na Slovensku, nakoľko je táto téma
aktuálna v rámci komory a v súčasnosti je prezentovaná aj v slovenských médiách. Pani Harmathová
má názor, že jej firma by sa mohla zapojiť do schémy, takže má vedomosti o systéme a o procesoch v
ňom. Učňovskú prax považuje za užitočnú prípravu, nie však v rámci súčasného kontextu na
Slovensku a v konkrétne v odvetví, v ktorom pôsobí.
Hlavné prekážky zapojenia sa
Podľa pani Harmathovej predstavuje učňovský (duálny) systém príliš veľkú záťaž a dlhodobé záväzky,
ktoré nie sú adekvátne kompenzované. Má názor, že v jej odvetví- módnom priemysle- ju systém
tlačí k vytváraniu si konkurencie, čo je tiež jednou z hlavných prekážok zapojenia sa do systému.
Sama uprednostňuje prácu s mladými ľuďmi podľa svojho vlastného systému, ktorým vytvára
možnosti pre motivovaných žiakov.

Motivácia pre zapojenie sa do systému a ako by ju bolo treba posilniť
Na druhej strane pani Harmathová vidí prínosy tohto systému, je si vedomá, že mladým ľuďom
chýbajú praktické zručnosti potrebné pre fungovanie na trhu práce. Zastáva názor, že účasť MSP v
duálnom systéme by mohla byť podporená a motivovaná znížením ich predpokladanej záťaže.
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Záznam o cieľovej skupine
ZOZNAM ÚČASTNÍKOV
č.
Meno
1
Marian Hanusek

Organizácia
SŽK

Pozícia
člen

Kontakt (email; tel.)
0904/236645

2

Jana Hodurova

Cech pokrývačov

0911/538610

3

Terezia Fegyveresova

SŽK

Zodpovedná
za vzdelávanie
člen

4

Magdalena Decova

SŽK

člen

0902/709182

5

Daniela Jaslovska

SŽK

prezidentka

0903/735324

6

Emanual Noga

SŽK

člen

0907/987296

7

Viktor Kubal

SŽK

PR

0903/252577

8

Roman Lakostik

9

Milan Kuzma

10

Vladimir Micka

11

Luba Pavlovova

Rada
Expert
zamestnávateľov
pre
systém
duálneho
vzdelávania
Rada
Expert
zamestnávateľov
pre
systém
duálneho
vzdelávania
SŽK
Regionálny
prezident,
Bratislava
RRA
riaditeľka

12

Eva Balazovicova

RRA

13

Eva Lovasikova

RRA

14

Boris Bilek

RRA

0905/492653

Projektová
manažérka
Finančný
manažér
Projektový
manažér

STRUČNÝ OPIS POSTUPU VÝBERU ÚČASTNÍKOV
Členovia SŽK, členovia Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, respondent online
dotazníka.
V úvode stretnutia cieľovej skupiny sa účastníci predstavili, predstavený bol aj projekt EP4A a boli
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prezentované výsledky prieskumu. Potom nasledovala diskusia.
MIESTO KONANIA:
DÁTUM:
ČAS:
MODERÁTOR:

Račianska 71, Bratislava
14.3.2017
14:00 – 16:00
Eva Balažovičová

Vyhlásenie č. 1: Ako zvýšiť ponuku učňovskej praxe
Ponuka je oveľa väčšia než dopyt. Táto otázka bola rýchlo ukončená.

Vyhlásenie č. 2: Ako zvýšiť spoločenskú zodpovednosť MSP
MSP, najmä remeslá, majú v slovenskom podnikateľskom prostredí ťažkú pozíciu. Mladý ľudia
nemajú záujem stať sa remeselníkmi, pretože je to považované za ťažké a namáhavé zamestnanie.
Dokonca ani terajší remeselníci nechcú, aby ich deti jedného dňa prevzali ich prácu, radšej ich
posielajú na univerzitu a snažia sa o to, aby dostali prácu v kancelárii. MSP neveria tomu, že
spoločnosť nesie voči nim určitú zodpovednosť, takže je ťažké presvedčiť ich, aby pociťovali väčšiu
spoločenskú zodpovednosť. Necítia žiadnu podporu a bojujú každý deň s tým, aby prežili, takže nie sú
ochotní prebrať ďalšie úlohy.
Vyhlásenie č. 3: Ako posilniť WBL a učňovské systémy vo vašej krajine
MSP hovoria, že by mladých ľudí zobrali, ale mladí ľudia nemajú záujem a mnohým chýba akákoľvek
disciplína. Majú názor, že takýto systém nabáda mladých ľudí k tomu, aby sa WBL nezúčastnili. Školy
nemajú záujem, pretože tým strácajú peniaze, rodičia tiež nemajú záujem, pretože na deti, ktoré
chodia do školy, dostávajú prídavky (do akejkoľvek školy, aj keď je dieťa nedisciplinované a neplní si
svoje povinnosti) a MSP musia investovať svoje vlastné zdroje do mládeže, ktorá nemá záujem.
Súčasný systém duálneho vzdelávania je vnímaný ako priveľká záťaž pre MSP. Nemajú kapacity na
to, aby pripravili pracovné miesto podľa legislatívnych požiadaviek a aby vyškolili a vyčlenili svoje
nedostatočné kapacity- zamestnancov- na lektorské aktivity.
Riešením by mohli byť “transfiremné odvetvové vzdelávacie centrá”, ktoré by zhromažďovali zdroje a
pomáhali by MSP s poskytovaním praktickej prípravy, a takisto by im pomáhali zabezpečiť si viac
benefitov, napr. využiť produktívnu prácu učňov v časoch vysokého dopytu po ich výrobkoch. O
takýchto centrách v súčasnosti prebiehajú diskusie s tvorcami politík a mohli by sa stať súčasťou
novelizácie súčasného Zákona o odbornom vzdelávania a príprave č. 61/2015. Zúčastnené MSP
uvítali túto myšlienku. Ich motto je: „Už žiadne ďalšie záťaže pre MSP”, pretože už teraz je to
namáhavé.
Vyhlásenie č. 4: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP na národnej a európskej úrovni
Postavenie MSP v národnom hospodárstve nie je podporované. Existuje tu veľká byrokracia,
množstvo povinných platieb do sociálneho a zdravotného systému bez ohľadu na ich zisky. Ich zisky
sú nízke a majú zlé skúsenosti s platením faktúr, s právnym systémom a s orgánmi štátnej kontroly.
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Imidž remesiel nie je medzi deťmi a ich rodičmi dobra. V súčasnej demografickej situácii na Slovensku
je tvrdá súťaž o žiakov zo všeobecnovzdelávacích škôl, ktorých je podľa MSP príliš veľa a tým pádom
sa deti nedostávajú do odborného vzdelávania. Odborné vzdelávania a príprava nemá dostatok
žiakov. Existujú tu tzv. preteky ku dnu, čo sa týka kvality poskytovaného vzdelávania.
MSP zastávajú názor, že vláda musí zmeniť príslušný legislatívny rámec, inak sa profil MSP a remesiel
nezlepší.

Vyhlásenie č. 5: Posilnenie postavenia a uznania MSP ako dobrého zamestnávateľa zo širšej
perspektívy medzi klientmi, dodávateľmi a ostatnými hlavnými zainteresovanými subjektmi
To isté ako uvedené vyššie.

Závery a odporúčania cieľovej skupiny
Problém je v imidži podnikania a remesiel na Slovensku. Mládež sa nezaujíma o toto smerovanie a
ponuka učňovských pozícií nezodpovedá počtu obsadených miest učňami. Obsadených je iba 32.6%
ponúkaných učňovských pozícií.
Odporúča sa intenzívnejšia práca s rodičmi.
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