Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce
(nepravidelná aktivita PAS na rok 2008)
Ciele:
1.

Identifikovať profesie žiadané trhom práce v roku 2010.

2.

Identifikovať

celosvetovo

špičkové

rozvojové

a vzdelávacie

programy

v rámci

formálneho

a neformálneho vzdelávania rozvíjajúce kľúčové kompetencie, podnikavosť a prepájajúce vzdelávanie
s potrebami trhu práce
3.

Identifikovať bariéry rozvoja realizácie efektívnych modelov prepájania potrieb trhu práce so
vzdelávacími aktivitami

4.

Navrhnúť najvhodnejší model prepájania vzdelávania s potrebami trhu práce, vyzvať kompetentné
inštitúcie k spolupráci v rámci implementácie navrhnutých modelov v podmienkach slovenského
školstva.

Harmonogram aktivity:
Február – Jún 2008
Zadávateľ: Podnikateľská aliancia Slovenska
Vypracoval: Uni2010

1.T-model
T-model je schéma popisujúca požiadavky zamestnávateľov na absolventov vysokých škôl.

Horizontálna časť písmena „T“ (podľa ktorého sa model nazýva) vyjadruje potrebu rozvíjať schopnosti
použiteľné v akejkoľvek roli, situácii, pozícii či profesii. Takéto schopnosti nazývame kľúčové kompetencie.
Vertikálna časť písmena „T“ vyjadruje potrebu špecializácie jednotlivca v oblastiach, v ktorých má
prirodzené danosti a predpoklady. Týmto spôsobom sa jednotlivec aj pri hľadaní odpovede na otázku
„Čím budem?“ vertikálne špecializuje na jednu alebo viaceré oblasti – na budúcu profesiu.

1.1 Profesie 2010-2020
Cieľom prieskumu „Profesie 2010-2020“ je identifikovať profesie, ktoré budú v dekáde 2010-2020
najvýraznejšie žiadané trhom práce a pre Slovensko kľúčové.
Cieľ skúmania

Identifikovať

kľúčové

trendy,

odvetvia,

špecializácie

a pracovné

pozície

v nasledujúcej dekáde a na ich základe navrhnúť kľúčové profesie pre Slovensko v
rokoch 2010-2020
Predmet skúmania

Trendy 2010
Kľúčové odvetvia, špecializácie a pracovné pozície

Objekt skúmania

50 osobností hospodárskeho a spoločenského života

Metóda prieskumu

1. kolo – štruktúrované interview, 2. kolo – on-line dotazník

Trvanie prieskumu

Február – Apríl 2008

Výstupy prieskumu

18 profesií v 3 oblastiach

V prvej fáze prieskumu sme absolvovali takmer 50 štruktúrovaných rozhovorov s predstaviteľmi
hospodárskeho a spoločenského života (zoznam respondentov – príloha č. 1). Viac než polhodinu
sme prostredníctvom analýzy trendov, pozícií, špecializácií a odvetví hľadali odpoveď na otázku: “Aké
profesie budú pre Slovensko kľúčové v nasledujúcej dekáde?”.
Každé stretnutie prinieslo 2-3 nápady a inšpirácie – nie nevyhnutne v podobe konkrétnych profesií – a po
prvých 20 stretnutiach sa začali “vynárať” zmysluplné celky, ktoré sa dali “odiať” do slova profesia.
Každým ďalším stretnutím sa celá koncepcia dostávala ďalej až do bodu kedy sme boli schopní “vyskladať”
návrh 18 profesií, ktoré sme rozčlenili podľa príbuznosti do troch kategórií:
→ Špecialisti – tí, ktorí môžu pracovať relatívne najsamostatnejšie, ale väčšinou v rámci väčšieho celku
alebo systému. Identifikované profesie v tejto kategórii sú do veľkej miery konkrétne definované
a najviac sa podobajú „klasickým“ profesiám, tak ako ich poznáme.
→ Princíp plášťa kocky – šesť profesií, ktoré môžu pracovať relatívne samostatne, ale ich spojením
vzniká výrazná synergia (taká, ako keď sa spojí šesť samostatných 2D štvorcov do 3D kocky).
Identifikované profesie, nie sú „klasickými“ profesiami ako ich poznáme, stále však spĺňajú našu
definíciu – pod profesiou rozumieme odpoveď na otázku „Čím budem?“
→ Full service – tí, ktorí dodávajú kompletnú službu alebo produkt. Ide o posledných
šesť profesií, ktoré vyžadujú komplexnosť. Z tohto dôvodu sú aj „najabstraktnejšie“
definované.

V druhej fáze sme navrhnutých 18 profesií v 3 kategóriách testovali prostredníctvom on-line dotazníka na
vzorke takmer 60 respondentov (50% prekrytie respondentov v prvom a druhom kole skúmania). Ku
každej jednej navrhovanej profesii a jej popisu sa mal respondent možnosť vyjadriť na nasledujúcej škále
(ktorým sme priradili jednotlivé váhy – v zátvorkách):
A – Vysoko kľúčová profesia, bude potrebná kritická masa odborníkov v tejto oblasti (váha „3“)
B – Kľúčová profesia, odborník v tejto oblasti bude vždy potrebný a nevyhnutný (váha „I“)
C – Profesia rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná…(váha „0“)
D – Profesia nie je pre budúcnosť kľúčová (váha „-1“)
Týmto spôsobom, dostala každá jedna profesia na základe hodnotenia 58
respondentov určité skóre. Z dôvodu porovnania sme k 18 skúmaním profesiám
priradili nasledujúce „4 fiktívne profesie“:

1.

„platinová profesia“ – taká, ktorej by všetci respondenti priradili odpoveď „A“ s (takáto
profesia by mala výsledné skóre „58 respondentov“ x „váha 3“ = 174 bodov)

2.

„zlatá profesia“ – taká, ktorej by 50% respondentov priradila odpoveď „A“ a 50%
respondentov odpoveď „B“. Výsledné skóre – 116 bodov (50% respondentov je 29. Vzorec =
29x3 + 29x1 = 116 bodov)

3.

„strieborná profesia“ – taká, ktorej by 25% respondentov priradila odpoveď „A“ a 75%
respondentov odpoveď „B“. Výsledné skóre – 87 bodov (25% respondentov je 14,5 a 75%
respondentov je 43,5. Vzorec = 14,5x3 + 43,5x1 = 87 bodov)

4.

„bronzová profesia“ – taká, ktorej by 100% respondentov priradilo odpoveď „B“. Výsledné
skóre – 58 bodov (58x1)

Za základný „benchmark“ nášho skúmania sme postavili „bronzovú profesiu“. Reprezentuje
akúkoľvek profesiu, ktorá je považovaná za potrebnú a nevyhnutnú v akomkoľvek čase. „Bronzovej
profesii“, teda je skóre (58 bodov) sme priradili hodnotu 100%. Všetkým 18 profesiám sme priradili
výsledné percento prepočítaním ich celkového skóre prostredníctvom „bronzovej profesie“ (napr.
profesia „policy worker“ dostala v celkovom súčte 72 bodov a prislúcha jej 72/58 = 124%. Výstupy
prieskumu zobrazuje tabuľka a graf nižšie:

Jednotlivé profesie sú popísané v prílohe č.2.

Dôležitý dodatok
(1) Profesie 2010-2020 –

identifikujú, ktoré profesie budú pre Slovensko v nasledujúcej dekáde

kľúčové. Vonkoncom nereprezentujú jediné profesie, ktoré zaručia úspešné pôsobenie a ani žiadne
odporúčané kariérne smerovanie pretože...
(2) T-model – ... pre trh práce bude vždy „sexi“ jednotlivec, ktorý je v určitej oblasti skvelý (profesia) a
zároveň disponuje základnými schopnosťami, ktoré sú použiteľné v akejkoľvek role, profesii či situácii.
(3) Forma výkonu? Každá z identifikovaných Profesií 2010-2020 môže byť vykonávaná rôznou formou –
jednotlivec môže byť živnostník, ponúkať svoje služby ako „freelancer“ a súčasne byť zamestnaný na
polovičný úväzok, pracovať v malom podniku i v nadnárodnej korporácii...
(4) Vzájomná zlúčiteľnosť – Profesie 2010-2020 popisujú určitú samostatnú a zmysluplnú činnosť,
ktorá vedie k vytvoreniu pridanej hodnoty, ktorú reálny svet oceňuje. Môžu existovať samostatne
a zároveň sú (viac či menej) vzájomne zlučiteľné – teda pokojne „môžem byť“ analytik-trendovač a policy
worker.
(5) „Nadčasovosť“ – ako sa jednotlivé Profesie 2010-2020 nazývajú nie je dôležité
– z tohto dôvodu sme ich nazvali „nadčasovo“. Už dnes je v niektorých prípadoch
ťažké identifikovať „ako sa odborne volá to čo robím“.

1.2 Kľúčové kompetencie
Slabá znalosť cudzích jazykov, nepripravenosť absolventov na prax, nedostatok samostatnosti
a nedostatok ľudí s potrebnou kvalifikáciou sú podľa prieskumu Trend Analyses pre PAS najčastejšie
bariéry pri zamestnávaní pracovníkov. Potreby trhu práce vzhľadom ku kvantite a kvalite absolventov boli
predmetom

mnohých

analýz

a prieskumov.

Všeobecné

požiadavky

zamestnávateľov

na

absolventov možno zhrnúť v 3 bodoch (zdroj: Analýza potrieb zamestnávateľov, Uni2010, 2007):
→ Schopnosť práce s PC a plynulé ovládanie minimálne 1 cudzieho jazyka (AJ) ako nevyhnutný základ
→ Vnútorná motivácia pre prácu ako hnacia sila pre nasadenie, vôľu učiť sa, rásť, zodpovedne
pristupovať k zvereným úlohám.
→ Komunikatívnosť, kreativita, adaptabilita a schopnosť riešiť problémy, ktoré zastupujú najdôležitejšie
praktické schopnosti, ktoré umožňujú zhodnotenie odborných vedomostí v reálnych situáciách
Požiadavkám zamestnávateľom v oblasti kľúčových kompetencií sa venoval prieskum na vzorke 84
zamestnávateľov, ktorého výstup je uvedený v prílohe č.3. Z týchto dôvodov sme sa v rámci projektu
venovali oblasti prieskumu kľúčových kompetencií len ilustračne nasledujúcou otázkou v rámci on-line
dotazníka:
„Existuje mnoho modelov, v rámci ktorých sa opakuje cca 10-12 základných kľúčových kompetencií. Na
základe interview & prieskumov v oblasti kľúčových kompetencií Vám ponúkame balík 3 „metakompetencií“ na posúdenie:
→ Chcieť sa „naštartovať“ a začať sa „hýbať“. Získať zanietenie a odhodlanie niečo zvládnuť a dokázať.
→ Vytvárať a udržovať kvalitné medziľudské vzťahy. Vedieť komunikovať a spolupracovať s inými.
→ Hľadať a realizovať riešenia. Kriticky a kreatívne myslieť ako dosiahnuť vytýčený cieľ.“
Respondenti (58) zvolili nasledujúce odpovede:
→ Výrazne súhlasím. Uvedené kompetencie pokladám za nutné a zároveň dostačujúce k tomu, aby
jednotlivec vedel vytvárať maximálnu pridanú hodnotu v oblasti, ktorej sa rozhodne venovať (30
odpovedí, 50%)
→ Súhlasím. Uvedený zoznam do výraznej miery identifikuje, ktoré kľúčové kompetencie sú
v skutočnosti kľúčové. Navrhujem doplniť.... (17 odpovedí, 29%)
→ Môže byť. Uvedené kompetencie sú veľmi dôležité. Zoznam však neobsahuje iné spôsobilosti,
ktoré sú rovnako dôležité ako uvedené – napríklad.... (8 odpovedí, 14%)
→ Hmmm. Nie veľmi šťastné spojenie a vytvorený zoznam, pretože....
(2 odpovede, 3%)
→ Neviem, nevyjadrujem sa. (1 odpoveď, 2%)

2. TOP 10 vzdelávacích a rozvojových programov
Je možné konštatovať, že odpoveď na otázku „čo rozvíjať u mladých ľudí“ je do výraznej miery
zodpovedaná. Väčším problémom, je identifikovať odpoveď na otázku „ako rozvíjať“. Z tohto dôvodu
sme sa pokúsili identifikovať špičkové vzdelávacie a rozvojové programy s cieľom získať „časti puzzle“ do
skladačky rozvojového programu prepájajúceho vzdelávanie s potrebami trhu práce realizovateľného
v podmienkach slovenských škôl.
Z uvedeného vyplýva, že našim cieľom nebolo presne a do hĺbky popísať jednotlivé programy, ale
inšpirovať sa nápadmi, ktoré úspešne fungujú v zahraničí. Predmetom skúmania neboli len vzdelávacie
programy v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania ale aj „atypické“ rozvojové projekty, ktoré sa
nemusia zaradiť pod hlavičku „vzdelávania“.
Identifikovali sme 10 kľúčových slov, podľa ktorých sme identifikovali zaujímavé vzdelávacie programy
a rozvojové iniciatívy:
→ innovative education

→ experience based learning

→ modern education

→ entrepreneurship development

→ education models

→ core competence development

→ non-formal education

→ career center/career guidance

→ experimental learning

→ business plan

Identifikované programy sme následne v rámci 5 stretnutí hodnotili na základe kritérií, ktoré vyplynuli
z prieskumu „Moderná vysoká škola alebo semester za 10 000“ (Uni2010, 2008, 750 respondentov).
Výsledných TOP 10 vzdelávacích programov a rozvojových iniciatív je uvedených v nasledujúcej schéme
(jednotlivé programy sú popísané v prílohe č. 4):

TOP 10

vzdelávacích programov
a rozvojových iniciatív

3. Bariéry implementácie a odporúčania
Prvá časť dokumentu popisuje odpoveď na otázku „čo rozvíjať“ (T-model). V druhej časti sme sa
inšpirovali analýzou špičkových vzdelávacích programov a rozvojových iniciatív a načrtli odpoveď na
otázku „ako rozvíjať“. Na základe vlastných skúseností a absolvovaných rozhovorov v rámci projektu sa
domnievame, že existujú 3 hlavné bariéry implementácie špičkových vzdelávacích modelov v podmienkach
slovenského školstva. Pri ich identifikácii sme si pomohli formulkou „ak má niečo fungovať, musí sa
chcieť, vedieť a môcť“:
1.

Absencia konkurencie medzi jednotlivými školami ako hybnej sily rozvoja – nestretli sme sa (až
na pár výnimiek) s proaktívnym prístupom pri hľadaní riešení akým spôsobom prepojiť teóriu
s praxou (chcieť)

2.

Celkové podvýživenosť ľudskej kapacity škôl – pedagogickí pracovníci škôl sú do veľkej miery
preťažení, čo v kombinácii s prvým faktorom, nedáva veľkú šancu na

implementáciu

„novátorských“ myšlienok (môcť)
3.

Ako výsledok prílišného zamerania na teóriu na školách chýbajú skúsenosti s navrhovaním
a úspešným manažovaním (schopnosť „vyskladať“ aktivitu, zaujať študenta, identifikovať
prepojenie s praxou, a iné) inovatívnych projektov. (vedieť)

Odporúčania
Je otázne, do akej miery je bez hĺbkovej reformy školstva možné implementovať inovatívne rozvojové
programy do vzdelávania a rozvíjať tak absolventov, ktorí sú na trhu práce žiadaní. Navrhujeme však
niekoľko iniciatív, ktoré je možné implementovať v súčasných podmienkach, a na základe ktorých je
možné reformu školstva postupne začať realizovať:
1.

Vytvoriť národné kariérne centrum na spôsob Veľkej Británie (Procpects) a týmto spôsobom
vytvoriť platformu pre sprostredkovanie talentov a podporiť mladých ľudí pri hľadaní odpovede
na otázku „Čím budem?“

2.

Realizovať celoslovenskú (prípadne V4) tímovú súťaž študentských projektov s najvyššou
pridanou hodnotou s cieľom rozvíjať podnikavosť mladých ľudí

3.

Vytvoriť pri školách internú jazykovú školu ponúkajúcu atraktívne
konverzačné rozvojové témy (Brand You, Promotion of Slovakia, World
Trends & Issues) s cieľom zvýšiť schopnosť bežne komunikovať v cudzom
jazyku a rozvojovú knižnicu s titulmi v oblasti manažmentu, kariéry,
rozvoja kľúčových kompetencií, trendov a týmto spôsobom sprostredkovať
aktuálne informácie slovenským študentom

Príloha č. 1: Profesie 2010-2020 - zoznam respondentov prieskumu

PROFESIE
2010 - 2020
# Priezvisko
1 Antoš
2 Bruncko
3 Brunovský
4 Cimbaľák

Meno
Dušan
Martin
Oliver
Alexander

funkcia
riaditeľ odboru ľudských zdrojov
chairman
konateľ
CTO
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a
menšiny
5 Čaplovič
Dušan
predseda dozornej rady
6 Demján
Zoltán
vedúci úseku ľudských zdrojov
7 Gatci
Miriam
Program Director - Senior Research Fellow
8 Gyárfášová Oľga
9 Haščák
Jaroslav Partner
10 Holeček
Jaroslav člen predstavenstva
výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje
11 Hudáková Anna
riaditeľ
12 Jakuš
Dalibor
13 Jamrich
Rastislav director of finance and Internal servicies
riaditeľ
14 Jurzyca
Eugen
15 Kartík
Branislav Information Systems Department Director
výkonná viceprezidentka
16 Králiková
Renáta
chairman
17 Krekáč
Martin
riaditeľka ľudských zdrojov
18 Kurucová
Zuzana
výkonná riaditeľka
19 Kyseľová
Tatiana
umelec
20 Lasica
Milan
country manager
21 Lukáč
Boris
riaditeľka klientského servisu
22 Mesárošová Zuzana
poslanec
23 Mikloš
Ivan
Partner
24 Mikuš
Ladislav
generálny riaditeľ
25 Múdry
Pavol
Country Manager
26 Németh
Michal
člen bankovej rady
27 Odór
Ľudovít
riaditeľka ľudských zdrojov
28 Orglerová Tatiana
riaditeľ správy predstavenstva
29 Orlovský
Ján
hlavný analytik
30 Pätoprstý
Viliam
prednášajúci
31 Pechanec Róbert
riaditeľka divízie rizík
32 Pilková
Anna
umelec
33 Piško
Rasťo
generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj
ľudských zdrojov
34 Polča
Milan
riaditeľ sekcie Európskej integrácie
35 Sloboda
Boris
executive director
36 Smolár
Ondrej
riaditeľka
37 Surotchak Lenka
strategy advisor
38 Šimko
Jozef
generálny riaditeľ
39 Šimončič
Róbert
poslanec
40 Štefanec
Ivan
Managing Partner
41 Šulík
Igor
profesor medicíny
42 Traubner
Pavol
43 Vášáryová Magdaléna poslanec
Human Resources Manager
44 Wicklein
Karol

organizácia
Tatra Banka
Neulogy
TREND Holding, s.r.o.
ACE Enterprise SLOVAKIA, s.r.o.

Úrad vlády SR
Holcim (Slovensko), a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Inštitút pre verejné otázky
Penta Investments, a.s.
Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
Slovak Telekom, a.s.
Profesia, s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.
INEKO
Orange Slovensko, a.s.
SGI
JENEWEIN GROUP
Accenture
pelicantravel.com, s.r.o.
štúdio L+S
Hudson
SEESAME s. r.o.
Národná rada SR
Interim Management Slovakia,s.r.o.
SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s.
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Národná banka Slovenska
Slovnaft, a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Unicredit bank
VŠMU
UniCredit Bank Slovakia a. s.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Ministerstvo školstva SR
Soitron, a.s.
Nadácia Pontis
EMMA International, s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
Národná rada SR
Amrop Hever
Fakultná nemocnica UK
Národná rada SR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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„Diplomovaný technik” je kvalifikovaný a vyučený
robotník, ktorý pozná príslušnú technológiu a vykonáva
špecializovanú prácu s použitím a obsluhou moderných
strojov a prístrojov.
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„Health šetrič” je špecialista na oblasť súvisiacu s
podporou zdravia jednotlivca, rodiny i komunity.
Odborník, ktorý vie poradiť nielen ako liečiť neduhy
(lekár, liečiteľ, ošetrovateľ), ale hlavne ako rozvíjať
zdravie a zdravý životný štýl (stravovanie, wellness,
šport).
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„Rozvojár” je špecialista, ktorý dokáže efektívne
riadiť a vykonávať proces rozvoja vedomostí,
zručností, postojov i hodnôt jednotlivca v kontexte
školstva, organizácií či neformálneho vzdelávania.
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„Career Guide“ je špecialista, ktorý dokáže podporiť a
kvalifikovane poradiť ohľadom budúcej profesnej i osobnej
orientácie a kariéry na základe individuálnych talentov,
záujmov a motivácií jednotlivca. Vie účinne podporiť tých,
ktorí hľadajú, ako i vytvoriť o hľadanie záujem.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„CSR manažér“ je špecialista, ktorý vie identifikovať
a navrhovať projekty ktoré synergicky prepájajú corebusiness organizácie s procesmi, ktoré vytvárajú pridanú
hodnotu pre stakeholderov organizácie (zamestnanci,
klienti, komunita, štát).
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Policy worker“ je expert na veci verejné – na tvorbu
verejných politík a koncepcií v akejkoľvek oblasti
(doprava, stravovanie, zamestnanosť, zdravotníctvo,
školstvo, relax), ktoré ponúkajú najlepšie riešenia pre
občanov danej komunity (od rodiny, obec, VÚC, štát až
po EÚ a globálne koncepcie)...
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Analytik-trendovač“ je schopný z množstva dát
identifikovať podstatné informácie a tie pretaviť do
podkladov pre rozhodovanie a do poznatkov o
aktuálnych trendov. Analytik-trendovač vie
informácie aj vykladať.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„ProcesárSuperstár“ je expert na navrhovanie,
identifikovanie, a zefektívňovanie procesov. Disponuje
špeciálnou optikou, ktorá mu umožňuje vidieť ktoré
procesy a ich časti sú kľúčové k tomu, aby sa vstupy do
systému čo najefektívnejšie pretavili do požadovaných
výstupov. zabelený produkt akejkoľvek cieľovej skupine.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Technologický inovátor“ má hlboké porozumenie
pre oblasť v ktorej pracuje a prináša drobné i “mohutné”
technologické inovácie (od nanotechnológií, cez HR až
po bylinkové terapie). Snaží sa o kvalitatívne skoky v
oblasti, ktorej sa venuje.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Balič-kreatívec“ je expert na unikátne zabalenie
“surového” produktu či služby do “šiat”, ktoré čo
najvhodnejšie zvýrazňujú jeho/jej „atraktívne krivky”.
Balič-kreatívec takisto zvláda odkomunikovať takto
zabelený produkt akejkoľvek cieľovej skupine.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Obchodník-vzťahovák“ je expert identifikovanie
potrieb zákazníka a na následný predaj produktov či
služieb. Obchodník-vzťahovák sa v prvom rade
zameriava na vytvorenie dlhodobého win-win vzťahu
s klientom s ktorým rokuje.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„IT urýchľovač“ má hlboké porozumenie pre
core-procesy organizácie a vie vymyslieť, predať
a implementovať skupine technológiu (programík,
službičku), ktorá výrazne inovuje a zefektívni určitý
proces/y...

U

Č
A
T
V
I O
Ľ
H
C
Ý
R

Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Hýbač kocky – aktivátor“ je stratég, ktorý sa dokáže
“dívať” na organizáciu (kocku) z nadhľadu, určiť stratégiu
a míľniky jej “pohybu”. Takisto dodáva celej kocke
počiatočnú energiu k rozbehu, skladá k sebe a synergicky
spája všetky jej strany (jednotlivých špecialistov).
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Zážitkár” je expert pre vytvorenie a sprostredkovanie
akéhokoľvek unikátneho zážitku, emócie či ľudského tepla –
služby, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality života akejkoľvek
cieľovej skupiny. „Obsah žážitku” nie je ohraničený –
príroda, gastronómia, kultúra, voľný čas, virtuálny svet...
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Praktický vedec” je ten, kto „vie robiť” vedu
praktickým a komerčným spôsobom. Praktický vedec
chápe potreby, vidí a vie odkomunikovať praktické
využitie výskumu, ktorému sa vedecký tím venuje.
Proste robí vedu použiteľnú a nerobí z vedy „vedu”.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Prefesionálny remeselník” je odborník vo svojom remesle
(od zvárača, murára, cez obuvníka, kaderníka, až k inštalatérovi či
stolárovi) a vykonáva ho poctivo, profesionálne a navyše spôsom,
ktorý ho robí jedinečným. Potvrdzuje ľudovú múdrosť, ktorá
hovorí, že „remeslo má zlaté dno”.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Interim manažér” sa necháva dočasne (preto „interim”)
najímať do rôznych organizáciií, projektov a štruktúr ako
profesionál v oblasti manažmentu a plnenia vytýčených cieľov.
Je expert na ovládanie metód, postupov a nástrojov, ktoré
posúvajú organizáciu resp. projekt z bodu „A” do bodu „B”.
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Príloha č. 2: Profesie 2010-2020 - podrobný popis profesií
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„Správca vecí verejných” je profesionál vo verejnej
správe (od správcu domu až po vrcholového politika), ktorý
vnáša manažérske prvky do verejnej správy a dokáže vytvárať
a riadiť jej procesy s efektivitou súkromného sektora.
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Príloha č. 3: Model kľúčových kompetencií absolventov VŠ

Príloha č.3 – Model kľúčových kompetencií absolventov VŠ
1. krok – Kľúčové kompetencie – mám základnú výbavu
SEBARIADENIE

KRITICKÉ MYSLENIE

Schopnosť samostatne, zodpovedne a efektívne
organizovať svoje aktivity a zachovať si vlastnú
integritu v náročných situáciách.

Schopnosť identifikovať dôležité fakty a súvislosti
v množstve informácií a na ich základe formulovať
názory a riešenia.

Osobné plánovanie | Emočná stabilita

Analytické myslenie | Riešenie problémov

KOMUNIKATÍVNOSŤ

KOOPERATÍVNOSŤ

Schopnosť jasne vyjadriť, aktívne prijímať a riadiť
tok informácií a myšlienok k akejkoľvek
komunikácii.

Schopnosť a ochota spolupracovať s jednotlivcami
v rôznych rolách na dosiahnutie spoločných cieľov.

Prezentovanie | Facilitovanie |
Aktívne počúvanie

Budovanie vzťahov | Tímová práca | Rozvoj
druhých

2. krok – Talent a cieľ – viem, čo chcem
ZANIETENIE
Silná vnútorná motivácia dosiahnuť želaný cieľ
alebo víziu odvodenú na základe vlastných hodnôt,
talentov a záujmov.

Sebapoznanie | Sebarozvoj

3. krok – Podnikavosť – viem, ako to dosiahnem
ORIENTÁCIA NA VÝSLEDKY

ODHODLANIE

Schopnosť vedieť, ktoré ciele sú dôležité
a sústrediť zdroje na ich dosiahnutie.

Presvedčenie o úspechu a neúnavná snaha o rozvoj
a napredovanie danej veci v prostredí neistoty.

Plánovanie a organizovanie | Kreativita

Sebavedomie | Ochota niesť riziko
| Vytrvalosť

100%
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Príloha č.4 – TOP 10
vzdelávacích programov
a rozvojových modulov

Názov

AIESEC Exprerience

Inštitúcia

AIESEC

Kategória

Rozvojová skúsenosť

Popis

AIESEC Experience je skúsenosť rozvíjajúca vodcovské schopnosti mladých ľudí

pozostávajúca z praktickej skúsenosti s vedením tímu, zahraničnej odbornej stáže
a výrazným zameraním na rozvojov zručností a hodnôt jednotlivca.
Prečo?

→ AIESEC

a skúsenosť,

ktorú

ponúka,

zastupuje

jednu

z najlepšie

prepracovaných koncepcií, ktoré študentské organizácie ponúkajú
→ Integrovaná a komplexná rozvojová skúsenosť pre lídrov
Link

http://www.aiesec.org/AI

Názov

CENTROPE Entrepreneurial CaseRace2008

Inštitúcia

Capgemini, Erste Bank, Entrepreneurship center Vienna, Rakúsko

Kategória

Tímový seminár & súťaž

Popis

90 prihlásených, 20 študentov vybraných, 8 univerzít, 3 krajiny....a iba 4 hodiny na

riešenie reálneho problému formou tímovej súťaže.
Prečo?

→ 2v1 – inovatívne riešenie & platforma pre nábor talentov

→ Prestížna & cenná rozvojová skúsenosť pre študentov technického
i ekonomického zamerania
→ Inovatívna alternatíva ku klasickým „case studies“
Link

http://www.ecvienna.at/
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Názov

Disney Entrepreneurship center

Inštitúcia

Disney Entrepreneurship center, Florida, USA

Kategória

Entreprenuership centres

Popis

Zástupca „Entrepreneurship centier“, ktoré nie je situované na univerzite, ale

vzniklo ako PPP projekt. Ponúka integrované poradenské služby pre kohokoľvek,
kto sa zaujíma o rozvoj malého a stredného podnikania
Prečo?

→ Rozvoj podnikavosti je celosvetovým trendom, v USA existujú stovky E

centier, podnikavosť je jednou z kľúčových kompetencií definovaných v EÚ
→ Disney Entrepreneurship centrum ponúka svoje služby na vysokej úrovni
a nie je orientované len na študentov vysokých škôl resp. na vedeckú prácu
Link

http://disneyec.com/

Názov

Educators corner – Entrepreneurship Education Resources

Inštitúcia

Standford Technology venture Program, USA

Kategória

E-learning

Popis

E-learningové centrum zamerané na rozvoj podnikavosti s voľne prístupnými

zdrojmi (video, audio, text) od svetovo renomovaných autorov a úspešných
podnikateľov.
Prečo?

→ Vysoká kvalita a profesionálnosť príspevkov, tematicky rozdelené

→ 100% prístupnosť k zdrojom, veľmi prehľadné a user-friendly
→ Príklad toho, ako môže vyzerať e-learning modul
Link

http://edcorner.stanford.edu

Názov

HSE Career Servicies Center

Inštitúcia

Helsinki School of Economics, Fínsko

Kategória

Career center

Popis

Zástupca kariérnych centier – jedno z lepšie etablovaných kariérnych centier

kontinentálneho

typu

poskytujúce

služby,

ktoré

prepájajú

študentov

a zamestnávateľov.
Prečo?

→ Kariérne centrum by nemalo v našom shortliste chýbať

→ Kariérne centrum helsinskej School of Economics organizuje mnohé služby,
ktoré je možné implementovať v podmienkach slovenských vysokých škôl
a vie ich odkomunikovať na profesionálnej úrovni
Link

http://www.hse.fi/EN/services/career/
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Názov

Linked-In

Inštitúcia

www.linkedin.com

Kategória

Business networking

Popis

Online biznis orientovaná sociálna sieť umožňujúca vytvárať biznis siete,

odporúčať bývalých pracovníkov a vyhľadávať pracovné miesta či podnikateľské
príležitosti.
Prečo?

→ „Social networking“ je jedným z trendov, disponovať existujúcou sieťou

bizniz kontaktov s ktorými ma niečo spája je veľkou výhodou
→ Nie je klasickým rozvojovým programom, umožňuje však účastníkovi
postupne budovať globálnu sieť profesionálnych kontaktov
Link

http://www.linkedin.com/

Názov

Manager shadowing program

Inštitúcia

Business Leaders Forum, ČR

Kategória

Shadowing program

Popis

Dvojtýždňové stáže, počas ktorých vysokoškolský študenti tieňujú manažérov

alebo projektové tímy.
Prečo?

→ Jedna z najlepších rozvojových príležitostí pre mladého človeka

→ Možné napojenie shadowing programu na iné aktivity, ktoré vhodne
vyselektujú zapojených študentov
→ Existencia programu v podmienkach podobných SR
Link

http://www.blf.cz/aktivity/stinovani.htm

Názov

Nascent 500

Inštitúcia

Miller College of Business, USA

Kategória

Business plan competition

Popis

Klasická súťaž o najlepší podnikateľský plán honorovaná cenami do 50 000 USD.

Najlepšie tímy majú 500 sekúnd prezentácie pred komisiou v rámci okružnej
jazdy v limuzíne.
Prečo?

→ Nacsent 500 reprezentuje silný blok súťaží podnikateľských plánov

→ Originalita „zabalenia“ súťaže 500 slov v prihláške, 500 pre účastníkov, ktorí
sa prebojujú do druhého kola, 500 sekúnd na prezentáciu v limuzíne
Link

http://www.bsu.edu/entrepreneurship/nascent500/
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Názov

Prospects

Inštitúcia

Prospects, Veľká Británia

Kategória

Career portal

Popis

Oficiálny webový portál pre absolventov škôl vo Veľkej Británii ponúkajúci

rôznorodé služby pre absolventov podporujúce ich uplatnenie na trhu práce
Prečo?

→ Národný oficiálny webový portál, ktorý sa nelimituje na príslušnú vysokú

školu
→ Združuje mnohé aktivity podporujúce mladých ľudí pri identifikovaní svojich
silných stránok a hľadaní kariéry
Link

http://www.prospects.ac.uk/

Názov

Team Academy

Inštitúcia

Team Academy, Fínsko

Kategória

Ideas & teams incubator

Popis

Dokáže si skupina mladých ľudí podnikaním v rámci štúdia zarobiť na cestu okolo

sveta? Založte vlastnú organizáciu, podnikajte a popri tom vyštudujte.
Prečo?

→ 100% reálna skúsenosť, žiadne simulácie a teórie bez praktickej aplikácie

→ Aktivácia mladých ľudí v oblastiach, pre ktoré sú zapálení
→ Alternatívny program ku „kamenným univerzitám“
Link

http://www.teamacademy.net/

