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Štvrtý Newsletter

o Národnej Sústave Povolaní
Prinášame Vám štvrtý newsletter o národnom projekte NSP. Aj toto číslo poskytuje priestor na vyjadrenia expertov, ktorí sa zúčastnili tretích rokovaní sektorových rád. Tentokrát sú to zástupcovia Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo, Sektorovej
rady pre potravinárstvo a Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.

Ing. Jarmila HALGAŠOVÁ

predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo
Potravinárska komora Slovenska – riaditeľka
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Prečo by mali spotrebitelia preferovať kúpu
slovenských potravinárskych výrobkov?
Množstvo dovážaných potravín v porovnaní s množstvom domácich potravín každoročne zvyšuje negatívne obchodné saldo
s potravinami, ktoré v roku 2010 dosiahlo
hodnotu -996 915 tis. €. Tento stav spôsobuje negatívny vývoj domáceho potravinárskeho priemyslu, ktorý sa premieta aj do
zamestnanosti. Od roku 2004 klesol počet
pracovných miest v potravinárskom priemysle o viac ako 8 000. Na celkovej nezamestnanosti sa tento trend odráža ešte dramatickejšie, pretože jedna pracovná pozícia
v potravinárskom priemysle vytvára ďalších
až 8 pracovných miest v pridružených odvetviach. Kúpou slovenských potravín sa
teda podporuje nielen domáca produkcia,
ale aj zvyšovanie zamestnanosti.

Potravinárska komora Slovenska je organizátorom internetového kurzu „HRAVO ŽI
ZDRAVO“, mohli by ste nám ho priblížiť?
Cieľom školského kurzu „Hravo ži zdravo“ je
interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá
zdravého životného štýlu. Piataci na základných školách, ktorí sa zúčastnia kurzu,
budú súťažiť o atraktívne ceny podporujúce aktívny prístup k životu. Obezita sa stáva
jednou z najproblematickejších tém tohto
desaťročia a týka sa všetkých národov. Za
príčinu detskej obezity sú dnes primárne
označované dve kľúčové oblasti, a to zmena životného štýlu od aktívneho k pasívnemu a zmena stravovacích návykov, ktoré vo
vzájomnej kombinácii môžu bez nadsádzky
viesť až k epidémii. Program internetového
kurzu trvá štyri týždne. Aj keď je primárne
určený pre žiakov základných škôl, nesúťažne sa môže zúčastniť ktokoľvek. Kurz prebieha na stránkach www.hravozizdravo.sk
od 6. 2. 2012 do 31. 8. 2012.
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Som rada, že sa môžem ako zástupca praxe
zúčastniť na činnosti Sektorovej rady pre
bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo. Finančný sprostredkovateľ existuje
na slovenskom trhu už 20 rokov, avšak zákonom bol definovaný iba nedávno. Aj preto je dôležité, aby sa zosystemizovali známe
a overené procesy a aby sa vytvorila metodika branže.

RNDr. Ivica CHAČATURIANOVÁ

členka Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné
služby a poisťovníctvo
OVB Allfinanz Slovensko a.s. - prokuristka a riaditeľka
odboru vzdelávania a vzťahov s verejnosťou

Ing. Irena JANKOVIČOVÁ

členka Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné
služby a poisťovníctvo
Štátny inštitút odborného vzdelávania – vedúca
odboru odborného vzdelávania a prípravy
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Ing. Igor PATRÁŠ

predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel
Zväz spracovateľov dreva SR – prezident

Tento užitočný projekt je dlhodobý a verím, že jeho výstupy nezostanú bez odozvy
štátnych orgánov, najmä Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré by
naň malo napojiť svoje štandardy prípravy
na klasifikované povolania. Človek sa má
vzdelávať celý život, aby dotváral svoju integritu a životnú spokojnosť. Aj preto môžu
výsledky projektu byť inšpiráciou pre rozvíjanie celoživotného vzdelávania.

Cením si vedomosti a skúsenosti, ktoré
získavame zo vzájomných stretnutí členov
sektorovej rady, ako aj z práce na charakterizácii našich povolaní, pretože to umožňuje
lepšiu špecifikáciu profesií.
Prečo som sa rozhodla zapojiť do projektu
NSP a čím ma projekt zaujal?
Oslovila ma priorita projektu postavená
na tvorbe národných štandardov zamestnaní spočívajúcich v popísaní požiadaviek
na kvalifikáciu pracovnej sily a predovšetkým ich identifikácia priamo zamestnávateľmi. Ako zástupca vzdelávacej sféry som
z profesionálneho hľadiska privítala ďalšiu
možnosť priameho prenosu požiadaviek
do procesu tvorby študijných programov
pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v stredných odborných školách. Byť
členkou Sektorovej rady pre bankovníctvo,
finančné služby a poisťovníctvo znamená
pre mňa rozšírenie kontaktov na získavanie
odborných informácií, komunikáciu a výmenu názorov s odborníkmi. Je to veľký prínos pre odbornú činnosť Štátneho inštitútu

odborného vzdelávania, nakoľko v rámci
pracovných povinností mám špecifikovanú
zodpovednosť za skupinu odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby pripravujúcich aj absolventov pre tento sektor.

Ako spolupracuje váš zväz s vysokými školami?
Technická univerzita (TU) Zvolen so svojimi fakultami, ktoré sa orientujú na výchovu mladých ľudí v lesnícko – drevárskom
komplexe je členom Zväzu spracovateľov
dreva SR (ZSD SR). Náš sekretariát sídli v budove TU Zvolen. Tým je vytvorené najužšie
možné prepojenie medzi členskými spoločnosťami ZSD SR a akademickou obcou
TU Zvolen a jej študentmi. Spolupracujeme pri organizovaní rôznych konferencií,
seminárov, workshopov, umožňujeme
prezentáciu TU Zvolen pred našimi členmi,
spolupracujeme pri tvorbe tém a realizácii

bakalárskych i magisterských záverečných
prác. Podporujeme záujem študentov na
odborných výstavách. Nespolupracujeme
však len s TU Zvolen, ale podobné aktivity
vyvíjame aj smerom k STU Bratislava či TU
Žilina.

Špecifickosť sektora bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva spočíva aj
v tom, že v poslednom období nastal jeho
rozvoj. Po roku 1990, keď vznikli nové profesie, vzrástol dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile na úrovni vrcholového manažmentu, ale aj absolventov s úplným stredným
odborným vzdelaním, ktorých príprava už
nestačí pokrývať zvýšené nároky a požiadavky. Prínos sektorovej rady vidím preto
práve v definovaní požiadaviek a ich zaradení do systému štandardov v príprave
kvalifikovanej pracovnej sily.

Účasť v tejto sektorovej rade nám poskytla
dôležitý priestor pre viacúrovňovú debatu s našimi najrelevantnejšími partnermi
v procese premietania našich predstáv
a požiadaviek nielen priamo školám, ale
najmä Ministerstvu školstva, mládeže a telovýchovy SR.
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