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Tretí Newsletter

o Národnej Sústave Povolaní
V poradí tretí newsletter o národnom projekte NSP sa bude niesť v znamení vyjadrení a názorov expertov zapojených do aktivít projektu,
ktorí sa v tomto období postupne zúčastňujú na tretích rokovaniach sektorových rád. Prinášame Vám vyjadrenia expertov z uplynulých
dvoch realizovaných stretnutí Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu a Sektorovej rady pre textil, odevy a spracovanie kože.

Mgr. Peter ŠTEFÁNIK

člen Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu
manažér ľudských zdrojov
Continental Matador Rubber, s.r.o.

V čom vidíte prínos Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu?
Vytvorenie sektorových rád vnímam ako
pozitívny počin v zosúlaďovaní potrieb praxe s prípravou žiakov a študentov. Zadefinovaním svojich požiadaviek na pracovné
miesta máme možnosť vstupovať do vzdelávacieho procesu a pomáhať pripravovať absolventov pre trh práce. Zastúpenie
všetkých zodpovedných inštitúcií v sektorových radách – školy, zamestnávatelia, úrady práce, samosprávne kraje, ministerstvá
umožňuje viesť vzájomný dialóg a spoločne riešiť súčasnú situáciu. Je to navyše
možnosť opäť zatraktívniť štúdium chémie,
pretože najmä v posledných rokoch počet
záujemcov o štúdium v tejto oblasti poklesol a ich pripravenosť menej korešpondovala s aktuálnymi požiadavkami, a tým bola
aj ich uplatniteľnosť nižšia.
Ako spolupracuje Continental Matador
Rubber s vysokými školami?
Vysoké a stredné školy tvoria pre nás významný zdroj kvalitných zamestnancov.
Napr. program Internship prináša možnosť
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stáže vysokoškolských študentov v našej
spoločnosti. Študenti sú poverovaní reálnymi úlohami a majú možnosť získať pracovné skúsenosti. My zase máme možnosť
overiť ich schopnosti v praxi a prípadne im
ponúknuť pracovné miesto po ukončení
štúdia. V praxi sa osvedčil aj projekt AMBASSADOR. Ambassadormi sú zamestnanci našej spoločnosti, ktorí sa aktívne zúčastňujú odbornej komunikácie s univerzitami
formou workshopov, prednášok, účasti na
eventoch.
Aké úspechy dosiahol Continental Matador
Rubber v spolupráci so SOŠ Púchov?
Stredná odborná škola v Púchove vzdeláva ako jediná na Slovensku žiakov v oblasti
gumárenskej technológie. V roku 2010 sme
vytvorili spoločný projektový tím na prípravu kvalifikovaných pracovníkov v oblasti
gumárenských technológií v púchovskom
regióne, ktorého cieľom je zatraktívnenie
štúdia gumárenskej technológie, príprava
a realizácia spoločných aktivít a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu.
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Čím vás zaujal projekt NSP, že ste sa rozhodli do neho zapojiť?
Zaujal ma svojím cieľom, ktorým je vytvoriť jednotnú databázu informácií o požiadavkách zamestnávateľov na uchádzačov
o zamestnanie. Ambíciou ďalšieho fungovania projektu by malo byť, aby sa odborné
školstvo opäť stalo stredobodom záujmu
a poskytovalo absolventov, ktorých vzdelanie a zručnosti korešpondujú so záujmami
a potrebami zamestnávateľov.
Ing. Vladimír OČENÁŠ

predseda Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu
vedúci odboru ekonomiky práce
Duslo, a.s.

Čo pre vás znamená byť predsedom Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu?
Je to veľká česť, ale zároveň záväzok a zodpovednosť. Naša sektorová rada však pracuje ako dobre zladený orchester a môžem
sa spoľahnúť na odbornosť, nasadenie
a kvalitu práce členov sektorovej rady a jej
pracovných skupín.
Aké problémy trápia sektor chémie a farmácie a v čom môže sektorová rada pomôcť?

Ing. Konštantín BALÁŽ

predseda Sektorovej rady pre textil, odevy a spracovanie kože
hlavný technik BOZP
Integrovaný odborový zväz
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Byť predsedom sektorovej rady je pre mňa
veľká česť, nakoľko si uvedomujem problémy zamestnanosti v tejto oblasti, neustály
pokles počtu zamestnancov a zánik mnohých výrobcov odevov a obuvi. Chcem
byť pri dôslednej identifikácii problémov
v pretrvávajúcom poklese záujmu o prácu
v odevnom, textilnom a kožiarsko–obuvníckom priemysle. Sektor najviac trápi neustály pokles zamestnanosti a aj tie subjekty, ktoré ešte na trhu práce pôsobia, riešia
problém nedostatku nových vzdelaných
pracovných síl v tomto odbore, a to zánikom najmä učňovského školstva a tiež redukciou stredných odborných škôl.

Chemický sektor patril v minulosti k pilierom ekonomiky, avšak reštrukturalizácia
priemyslu, zmeny vlastníckych vzťahov
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia a najmä expanzia lacnej konkurencie z ázijských
krajín zapríčinili, že chemický a farmaceutický priemysel v SR je dnes zredukovaný
na niekoľko fungujúcich veľkých či menších
firiem. Sektorová rada nám môže pomôcť
tým, že sa zo skúseností jej členov vytvorí unifikovaný model prezentácie sektora
a chémie všeobecne, využiteľný školami,
ktorý zatraktívni štúdium chémie.
Ako chce sektorová rada zvýšiť záujem žiakov zamestnať sa v tomto odvetví?
Najmä prácou už na základných školách,
aby sa chémia zatraktívnila a bola vnímaná
ako perspektíva pre uplatnenie absolventov škôl v profesionálnej kariére. Významným argumentom je aj to, že priemerná
mzda v našom sektore vysoko prevyšuje
priemernú mzdu v národnom hospodárstve.

Verím, že práca všetkých členov sektorovej
rady bude viesť ku kvalitnému vytvoreniu
národných štandardov zamestnaní v našom sektore a priblíži širokej verejnosti požiadavky na odborné zručnosti a praktické
skúsenosti potrebné na výkon práce pre
zamestnávateľov.
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kože – predseda dozornej rady a personálny riaditeľ
MAKYTA a.s. Púchov
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MAKYTA a.s. Púchov, ktorej súčasťou som
už viac ako 25 rokov, má svoju 72-ročnú
históriu najmä vo výrobe dámskej konfekcie. Spoločnosť je v súčasnosti aj napriek
viacerým jednorazovým a priebežne realizovaným opatreniam v redukcii personálu
najväčším zamestnávateľom v segmente
vrchného dámskeho ošatenia v rámci SR
a ČR a významným výrobcom odevnej
konfekcie aj v rámci EÚ. Projekt NSP bol a je
pre mňa výzvou, ktorej naplnenie spočíva
v maximálnom zúžitkovaní mojich teoretických vedomostí a praktických skúseností
v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Rozhodnutie z mojej strany o tom, či sa
stanem súčasťou pracovného tímu v rámci
projektu NSP bolo jednoznačné. Hlavný, ak
nie rozhodujúci vplyv, vychádzal z možnosti osobne sa stretnúť a za spoločným stolom
vytvárať národné štandardy zamestnaní so
zástupcami významných zamestnávateľov
a odborníkov z oblasti textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, zástupcami
štátnej správy, samosprávy, odborovými
predstaviteľmi a najmä so zástupcami škôl.
Prínos sektorovej rady pre oblasť odevného,
textilného a kožiarskeho priemyslu osobne
vidím v tom, že sa v tomto priemyselnom
odvetví za posledných 10 až 15 rokov veľmi
veľa zmenilo, a to najmä vplyvom ázijských
krajín a otvorením trhu práce v rámci štátov

združených v EÚ. Zmena je spojená nielen
znížením počtu fungujúcich zamestnávateľov, najmä však zmenou výrobného sortimentu, technického vybavenia a s nimi
spojených pracovných činností – profesií.
Niektoré profesijné činnosti zanikli, avšak čo
je významné a dôležité, na druhej strane aj
vznikli. Sektorová rada je jedinečnou možnosťou toho, aby sa tieto zmeny odzrkadlili
v systéme definovaných a jednotne uplatňovaných pravidiel – štandardov v príprave
kvalifikovanej pracovnej sily, ako pre oblasť
výkonnú, tak aj pre oblasť líniového, stredne riadiaceho a vrcholového manažmentu
u existujúcich a budúcich zamestnávateľov.
V súčasnosti nielen textilný, odevný a kožiarsky priemysel zápasí s nedostatkom
kvalifikovanej pracovnej sily. Príčinou je
neexistencia spoločenskej objednávky
a spoločenskej zodpovednosti za produkt
škôl. Školy sa nepribližujú potrebám trhu
práce, nakoľko funguje ich financovanie na
počet žiakov (hláv) a v obsahu štandardov
povolaní, absentujú aktuálne požiadavky
na prípravu kvalifikovanej pracovnej sily.
Jedným z riešení tohto nežiaduceho a ďalej
neakceptovateľného stavu je aj činnosť jednotlivých sektorových rád a s nimi spojená
konkrétna aktivita a výstupy.
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