
Zamestnanosť, 
sociálne 
záležitosti a 
začlenenie

Úvod do druhého Európskeho týždňa odborných 
zručností a jeho posolstvá

OBJAV SVOJ TALENT! 
20. – 24. novembra 2017  

Zapojte sa!
#EUVocationalSkills

Európska komisia organizuje v roku 2017 druhý Európsky týždeň odborných zručností s 
cieľom nadviazať na úspech, ku ktorému ste minulý rok prispeli!



ČO PRE VÁS ZNAMENÁ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA? 

Ste:

mladý alebo dospelý študent;

rodič;

učiteľ alebo školiteľ;

kariérny poradca;

výskumník z oblasti OVP;

poskytovateľ OVP;

národná agentúra/orgán programu Erasmus+ 
alebo Európskeho sociálneho fondu (ESF);

verejná služba zamestnanosti (VSZ);

obchodné alebo zamestnávateľské 
združenie, komora alebo odborový zväz?

…potom je Európsky týždeň odborných zručností určený práve pre vás!

Odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) už absolvovalo 110 miliónov Európanov. Vďaka dobre vyškoleným pracovníkom, ktorí 
disponujú aktuálnymi technickými zručnosťami, sú spoločnosti a organizácie čoraz silnejšie a konkurencieschopnejšie. Takýmto 
spôsobom sa zároveň prispieva k inteligentnému a udržateľnému rastu. 

Cieľom učenia sa prácou, stáží, učňovskej prípravy, špecializovaných kurzov a odbornej prípravy na pracovisku je čo najviac rozvinúť 
odborný potenciál každého človeka spojením teórie a praxe. OVP sú pre zamestnávateľov aj ich zamestnancov čoraz príťažlivejšie. 
Sú dostupné vo všetkých oblastiach, od vedy a inžinierstva cez zdravotnú starostlivosť až po financie, a to v súkromnom aj vo verejnom 
sektore.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?
V nadväznosti na stovky podujatí, ktoré sa zorganizovali v roku 2016, opäť hľadáme 
zainteresované strany v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, aby 
usporiadali rôzne vlastné súvisiace podujatia na miestnej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni – tentoraz však v dlhšom časovom horizonte (september – 
december 2017). Môžete zapojiť zainteresované strany vo vašej krajine alebo sa spojiť 
so zainteresovanými stranami z iných krajín. Medzi nápady, ktoré si minulý rok získali 
obľubu, patria dni otvorených dverí, tematické konferencie alebo kampane zamerané na 
počiatočné a ďalšie odborné vzdelávanie. Zistite, ako odborné zručnosti môžu na všetkých 
úrovniach podporovať inováciu a konkurencieschopnosť a súčasne posilniť vyhliadky ľudí 
na zamestnanie! 

Pozrite si našu webovú stránku a zistite, ako sa môžete zapojiť a ako môžete zaregistrovať 
svoje vlastné podujatie: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. Vaše podujatie 
alebo aktivita sa následne pridajú na našu elektronickú registračnú mapu, ktorá sa 
neustále aktualizuje. Takže zostaňte v kontakte a práve vy buďte tou zmenou, ktorú 
chcete vidieť v oblasti OVP!

ČO PONÚKAME?

Európsky týždeň odborných 
zručností v roku 2016 organizovaný 
Európskou komisiou bol vďaka vám 
taký úspešný, že teraz organizujeme 
jeho druhý ročník.  Druhý Európsky 
týždeň odborných zručností  sa 
bude konať 20. – 24. novembra 
2017.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261


A ČO TÝŽDEŇ V BRUSELI? 

Naďalej sa bude vyzdvihovať dôraz kladený minulý rok na 
excelentnosť v oblasti OVP na účely podpory OVP ako 
prvej voľby pri výbere povolania, pričom ho budú sprevádzať 
tri podtémy. Po prvé budeme podporovať mobilitu v oblasti 
OVP, pretože mobilní študenti získavajú zručnosti, ktoré 
zvyšujú ich vyhliadky na zamestnateľnosť a život. Po druhé 
budeme podporovať riešenia špecifické pre jednotlivé sektory 
prostredníctvom spolupráce v oblasti sektorových zručností. 
Po tretie budeme vyzdvihovať kľúčovú úlohu zamestnávateľov v 
partnerstvách v oblasti podnikanie – OVP. 

V rámci samotného týždňa sa uskutočnia tieto aktivity:

• pondelok 20. novembra: národné otváracie podujatia v 
zúčastnených krajinách, na ktorých sa stretnú zástupcovia 
národných vládnych a regionálnych samosprávnych orgánov, 
sociálni partneri, učitelia a školitelia, poskytovatelia OVP, 
zástupcovia Komisie a ďalšie zainteresované strany v oblasti 
OVP;

• utorok 21. novembra: „Deň zamestnávateľov“ pod vedením 
členských štátov, v úzkej spolupráci s VSZ (verejné služby 
zamestnanosti);

• streda 22. novembra (Brusel): konferencia o OVP, v rámci 
ktorej sa uskutoční dopoludňajšie plenárne a odpoludňajšie 
paralelné zasadnutie zamerané na tri podtémy týždňa, ako 
aj kľúčové oblasti politiky, ktoré prispievajú k modernizácii a 
príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy;

• štvrtok 23. novembra (Brusel): konferencia o 
podnikateľskom vzdelávaní na najvyššej úrovni konaná 
v kontexte Európskeho paktu pre mládež s predstavením 
ponuky učňovskej prípravy/stáží v rámci súkromného 
sektora v celej Európe; a zasadanie venované odbornému 
vzdelávaniu počas celej kariéry;

• piatok 24. novembra (Brusel): záverečné podujatie, na 
ktorom sa predstavia výsledky dosiahnuté v rámci týždňa 
za účasti zástupcov na vysokej úrovni a veľvyslancov EÚ 
pre oblasť OVP, a kde sa uskutoční slávnostné odovzdávanie 
ocenení.

ČO MÔŽU ZÍSKAŤ ŠTUDENTI?

Odborné vzdelávanie a príprava poskytujú zručnosti, 
kvalifikácie a skúsenosti, ktoré ľudia potrebujú na zvýšenie 
svojej zamestnateľnosti. Môže im to pomôcť stavať na ich 
zručnostiach a profesionálne sa rozvíjať, aby vychádzali v ústrety 
svojim vlastným potrebám aj potrebám svojho zamestnávateľa. 

Učňovská príprava a učenie sa prácou uľahčujú prechod 
zo vzdelávania na pracovisko a OVP často ľuďom pomáhajú 
pracovne sa presúvať medzi krajinami alebo sektormi. Kurzy 
OVP môžu vo väčšine krajín, v ktorých fungujú flexibilné formy 
vzdelávania, vyústiť aj do vysokoškolských kvalifikácií.

Mnoho absolventov má v súčasnosti problém nájsť si prácu 
a OVP môžu pomôcť rýchlejšie sa zamestnať. Aj skúsení 
zamestnanci sa môžu zúčastniť na kurzoch odbornej 
prípravy, aby mali aktuálny prehľad o novom vývoji, aby mohli 
prispôsobiť svoje pracovné zručnosti alebo sa rekvalifikovať na 
nové povolanie.



ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ VY A VAŠA 
ORGANIZÁCIA?

Nájsť a prilákať vhodných pracovníkov môže byť náročné, a to 
najmä vo svete, v ktorom zamestnávatelia bojujú o získanie tých 
najlepších talentov. Uľahčite si život a poskytnite novoprijatým 
zamestnancom možnosti odbornej a učňovskej prípravy, aby 
nadobudli zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú na to, aby 
prispeli k inovácii a konkurencieschopnosti vašej spoločnosti.

Ponúknite svojim existujúcim zamestnancom ďalšie odborné 
vzdelávanie, kurzy na obnovenie zručností alebo možnosti 
na nadobudnutie nových zručností. Posilnením ich odbornej 
spôsobilosti bude vaša organizácia efektívnejšia a 
konkurencieschopnejšia. Spokojní a kvalifikovaní pracovníci 
budú s väčšou pravdepodobnosťou lojálni a oddaní a budú sa 
aktívne podieľať na budovaní úspechu vašej spoločnosti.

STRUČNÝ SÚHRN – ČO MÔŽETE UROBIŤ?

Zapojiť sa do podujatia, ktoré súvisí s týždňom;

zorganizovať podujatie, ktoré súvisí s týždňom;

podporiť týždeň alebo jeho posolstvo na sociálnych sieťach. 

Európska komisia sa teší na spoluprácu v rámci nášho druhého 
Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa uskutoční 
20. – 24. novembra 2017!

Ďalšie informácie

           http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 

           EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

           #EUVocationalSkills

Súvisiace iniciatívy

Nový program v oblasti zručností pre Európu

Európske združenie učňovskej prípravy

Záruka pre mladých ľudí

Erasmus+ 

Európsky sociálny fond

Drop’pin@EURES

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Partners

Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného 
vzdelávania)

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
mailto:EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK%40ec.europa.eu?subject=
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals
http://ec.europa.eu/esf/
https://ec.europa.eu/eures/droppin
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

