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Editoriál redakčnej rady
Nový rok 2013 začína januárom a s ním aj naše nové číslo elektronického bulletinu.
Všetci zamestnanci ŠIOV-u Vás opäť budú informovať prostredníctvom bulletinu o
aktuálnych aktivitách, úlohách a projektoch v oblasti odborného školstva. Kalendár
aktivít je naplnený množstvom zaujímavostí pre Vás, ale aj novinkami.
Verím, že aj nové výzvy a vzdelávania určené Vám pedagogickým zamestnancom
škôl, ako aj Vašim žiakom budú pre Vás podnetom k zvyšovaniu kvality OVP ,
dobrou skúsenosťou a veľmi prospešné. Samozrejme, že budeme radi ak nás bude
informovať o Vašich zaujímavostiach, ktoré pripravujete na Vašich školách, ktoré
môžeme zverejniť ako dobré príklady pre ostatné školy v bulletine.
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Vieme, že Vaša úloha v oblasti vzdelávania je nezastupiteľná a nesmierne náročná, aj
preto Vám prajeme do Nového roka 2013 v práci spokojnosť, pozitívne myslenie a
úspešné naplnenie Vašej práce. Prajeme Vám veľa tvorivých síl, nenahraditeľné
zdravie a rodinnú pohodu.

Účasť na EuroSkills v
Belgicku
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Ing. Vlasta Púchovská, VOTM

Realizácia KK a CK v
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21. ročník JUVYR 2012 sa predstavil v novej atraktívnejšej
prezentácii profesií
v Bratislave 28.-30. novembra v Národnom tenisovom centre v Aegon aréne.
Stretnutia žiakov a pedagógov boli prezentované s väčším dôrazom na odborné vzdelávanie, s cieľom
adresnejšieho zapojenia žiakov základných škôl do programu podujatia. V duchu sloganu: „Škola mojej
profesie“
sa uskutočnil 1.ročník motivačných odborných súťaží žiakov základných škôl a žiakov
základných špeciálnych škôl v 34 odborných témach, ktorých gestormi bolo 18 stredných odborných škôl,
ktorí súčasne predstavili svoje aktuálne vzdelávacie programy, viedli diskusie so žiakmi a pedagógmi, ich
žiaci zhotovovali výrobky v Tvorivých pracoviskách a hotové ponúkali k predaju. Výnimočným bol aj
program 6 súťaží „Ukáž čo vieš“ v odborných zručnostiach, určený žiakom stredných odborných škôl:
kozmetička a vizážistka, maliar, inštalatér, účesová tvorba, manikér, cukrár.
Výsledky, zoznamy účastníkov a fotogaléria na www.siov.sk/juvyr-2013/20555s

ÚČASŤ mladých talentov v profesiách
na 3.ročníku
EUROSKILLS 2012, SpaSpa-Francorchamps, BELGICKO
Slovensko reprezentovalo 12 súťažiacich v 6 profesiách/odborných súťažiach. A to: do 3 individuálnych
súťaží – kaderník, kuchár, čašník, kde kuchár a čašník boli hodnotení aj ako tím, a do 4 tímových súťaží –
aranžéri kvetín, mechatronici, elektrotechnici a podnikatelia. Súťažiaci boli víťazmi národných kôl Skills
Slovakia. Tím tvorili aj experti z hospodárskej praxe, ktorí sa podieľali na príprave súťažiacich, zástupcov
gestora ŠIOV a pozorovatelia. Prípravu na EuroSkills prevzali školy, cechy, združenia a zamestnávatelia
z praxe. Tento rok výrazne podporilo aktivitu aj MŠVVaŠ SR osobnou účasťou štátneho tajomníka
Chudobu v Belgicku. Viac na www.siov.sk/ucast-na-es-2012/20512s
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Realizácia krajských a celoštátnych kôl súťaží SOŠ
v roku 2013 žiakov v plnom prúde
TVORIVOSŤ
MLÁDEŽE
A PRÁCA
S TALENTAMI

ŠIOV - odbor tvorivosti mládeže, v spolupráci s realizátormi a členmi celoštátnych odborných komisií
riadi a koordinuje realizáciu celoštátnych kôl súťaží žiakov SOŠ. Tiež metodicky riadi krajské kolá.
Termíny, realizátori a miesto konania sú uvedené v tabuľke nižšie.
Viac o súťažiach na www.siov.sk/odborna-tvorivost/9428s

Názov súťaže

Krajské

GASTRO JUNIOR - Skills
Slovakia (kuchár a čašník)

4.12.2012
7.12.2012

ZENIT v programovaní

6.12.2012

ZENIT v elektronike

7.12.2012

ZENIT v strojárstve

Celoštátne

Realizátor/ miesto konania

25. január 2013

Klub mladých kuchárov a čašníkov
Incheba Bratislava - veľtrh
Danubius Gastro Hala A2

7. – 9. február
2013

Stredná odborná škola
Viliama Paulínyho Tótha 31/5
Senica
SOŠ strojnícka
Pplk. Pľjušťa 29
Skalica

7.12.2012

Súťaž žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na
počítači
14.2.2013

21. – 22. marec
2013

Mladý ekofarmár

28.2.2013

25. – 27. marec
2013

Poľnohospodárske družstvo
podielnikov, Nad traťou 1,
Kežmarok

22.3.2013

11. - 12. apríl
2013

Stredná odborná škola,
Viliama Paulínyho Tótha 31/5
Senica

ENERSOL - SK

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351
Zvolen
Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
Kežmarok

SOŠ – Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
Nové Zámky
Stredoškolská odborná
činnosť

12.4.2013

24. – 27. apríl
2013

SZŠ - Egészségügyi Középiskola
Pod Kalváriou 1
Nové Zámky

Blíži sa finále národnej súťaže GASTRO Junior Skills
Slovakia – 2012/2013, pod záštitou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Klub mladých kuchárov a čašníkov podporuje talent, zručnosti a nadanie mladých ľudí v súťaži Gastro
Junior Skills Slovakia.
Do finále postúpili zo semifinálového kola najlepší z odboru kuchár a čašník. Súťaží sa v kategórii
„Kuchár – Bidvest cup a čašník – ATP cup“. Akcia sa uskutoční 25. januára 2013 v Inchebe Bratislava
na veľtrhu Danubius Gastro v hale A2 za účasti 18 žiakov SOŠ, ktorí získavajú praktické a teoretické
odborné vedomosti na odborných školách SR pod gestorstvom Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania. Členmi odbornej komisie sú známe profesionálne osobnosti gastronómie. Technickú a
rozsiahlu materiálnu podporu zastrešujú partnermi z firiem. Víťazi získajú množstvo vecných cien od
sponzorov podujatia a nomináciu do užšieho výberu - postup na EuroSkills do Francúzska.
Viac na www.siov.sk a www.kmkc.sk
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Analýza nezamestnanosti absolventov SOŠ v jednotlivých
krajoch Slovenskej republiky
Absolventi stredných odborných škôl sú jednou z rizikových skupín, ktorá sa ťažšie uplatňuje na trhu
práce. Ich nezamestnanosť v Slovenskej republike od roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy narastá.
Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich nezamestnanosť absolventov je štruktúra absolventov
podľa učebných a študijných odborov. Analýza je zameraná na identifikovanie počtu uchádzačov
o zamestnanie v jednotlivých učebných a študijných odboroch a jednotlivých krajoch SR.
Riešiteľ: Ing. Viera Očkayová. Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Junášková, e-mail: junaskova@siov.sk.

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na
základných a stredných školách (Metodický materiál k niektorým

ODBORNÉ
VZDELÁVANIE

právnym a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčaciu doložku pre
materiálny didaktický prostriedok „Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných
a stredných školách“. Materiál vypracoval ŠIOV v spolupráci s ŠPÚ a RÚVZ v Bratislave, v rámci
pracovnej skupiny Odbornej komisie 28 Technická a aplikovaná chémia. Pojednáva o všeobecne
záväzných právnych predpisoch pre prácu s chemickými faktormi na školách, vysvetľuje ako
predchádzať rizikám pri práci a ako vytvárať priaznivé pracovné podmienky. Veľmi dôležitou súčasťou
materiálu je klasifikácia chemikálií. Metodický materiál bol distribuovaný na všetky základné a stredné
školy. V prípade záujmu o ďalšie výtlačky kontaktujte zatkovicova@siov.sk.
V elektronickej podobe je na www.siov.sk/bezpecnost-pri-praci-s-chemickymi-faktormi-nazakladnych-a-strednych-skolach/20538s

Informujeme o nových vydaniach odborných učebníc
v SOŠ :
Administratíva a korešpondencia pre 4. roč. obchodných akadémií, Poštová prevádzka 1,
Opatrovateľská činnosť 3, Praktická ekonómia II pre stredné umelecké školy, Biotechnológia 1 pre
chemické študijné odbory, Kontrola kvality potravín pre skupiny odborov 29,63,64, Bezpečnosť pri
práci s chemickými faktormi na základných školách, spojené školy - metodický materiál, Ekonomika pre
3. roč. Technické informačné služby, Špeciálna zoológia II-cicavce, Technológia 3 pre učebný odbor
kaderník, Technológia 4 pre študijný odbor kuchár, Teória a metodika animačných činností pre 4. roč.
pedagogických a sociálnych akadémií, pedagogických a kultúrnych akadémií, stredné pedagogické školy.

Súťaž žiakov SOŠ o najlepšie výrobky z lístkového
a plundrového cesta.
V dňoch 23. a 24. októbra 2012 sa v SOŠ poľnohospodárskej, Pod Bánošom 80, v Banskej Bystrici
uskutočnila prezentácia najnovších odborných učebníc SOŠ potravinárskeho zamerania a celoslovenská
súťaž žiakov SOŠ v príprave výrobkov z klasického lístkového cesta a plundrového (kysnutého
lístkového) cesta. Výsledky nájdete na www.siov.sk v sekcii súťaže.

E–learningová forma kontinuálneho aktualizačného vzdelávania
k tvorbe ŠkVP Národného projektu „Vzdelávanie učiteľov
v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“
Pripravujeme pre Vás akreditovanú e-learningovú formu aktualizačného vzdelávania k tvorbe ŠkVP pre
všetkých učiteľov ZŠ a SŠ s predbežným termínom začatia – apríl 2013. Forma vedenia a ukončovania
štúdia sa bude realizovať on-line formou v spolupráci s prideleným tútorom. Počet získaných kreditov –
14. Bližšie informácie budú zverejnené v Dvojtýždenníku o školstve a vzdelávaní „Učiteľské noviny“
alebo na webovej stránke www.siov.sk.

VZDELÁVANIE
UČITEĽOV
V SÚVISLOSTI
S TVORBOU ŠKVP
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Zapojte sa do projektu ECVETECVET-TOUR II
V Slovenskej republike v spolupráci s Rakúskom a Českou republikou sa rozbieha realizácia projektu
podporujúceho mobilitu žiakov SOŠ hotelového zamerania. Je financovaný s podporou Európskej
Komisie. Cieľom projektu je uskutočniť transfer poznatkov pre vytvorenie systémových nástrojov na
zavedenie a experimentálne odskúšanie kreditného systému vzdelávania žiakov. Vybrané školy sa
môžu zapojiť do realizácie projektu. Pracovným komunikačným jazykom je angličtina, v rámci
mobilitných aktivít žiakov a uskutočnenia stáži je predpokladané posilnenie jazykových znalostí aj
z nemčiny. Zapojené školy budú mať možnosť absolvovať výmenné študijné pobyty a tiež následné
lepšie uplatnenie žiakov v tuzemsku aj v zahraničí získaním zahraničných certifikátov o absolvovaných
pobytoch. Súčasne sa stane škola v prípade záujmu členom konzorcia pre budúcu postprojektovú
mobilitu žiakov.

MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA

Bližšie informácie poskytne: Ing. Ladislav Šatka, Tel.: 02/54776774, 0903/469766, Email: satka@siov.sk

Jubilejný 15. Medzinárodný Veľtrh Cvičných firiem je za
nami
Dovoľte, aby sme Vám v mene Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, odboru Slovenské centrum
cvičných firiem ako aj Nadácie na podporu odborného vzdelávania a prípravy poďakovali za účasť,
pomoc a podporu 15. ročníku Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem, ktorý sa uskutočnil 29. –
30. novembra 2012 v Národnom tenisovom centre, a.s. na Príkopovej 6 v Bratislave. Na 15. MVCF
sa zúčastnilo celkom 69 cvičných firiem zo 67 škôl: 54 cvičných firiem z celého Slovenska a 15
zahraničných – z Čiech, Bulharska, Fínska a Rumunska. Okrem toho navštívili veľtrh aj študenti
cvičných firiem z Kamerunu, Rakúska, Slovinska, Srbska, Ruska, Ukrajiny, Nepálu, USA, Vietnamu ako
aj učitelia z Kene.
Vyhodnotenie a fotogalériu 15.
15_mvcf_2012_clanok/9429s20556c

MVCF

nájdete

na

www.siov.sk/vdok_simple-

Celkové vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže
Najlepší podnikateľský zámer

SLOVENSKÉ
CENTRUM
CVIČNÝCH

Slovenské centrum cvičných firiem, ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity
v Bratislave vyhlásili 2. apríla 2012 druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský
zámer“. Aby boli súťažné zámery čo najkvalitnejšie a využiteľné v praxi, zorganizovali sme pre žiakov
a učiteľov cvičných firiem seminár na tému Podnikateľský plán 26. apríla 2012. Do súťaže prihlásili
cvičné firmy celkom 24 podnikateľských zámerov. Osobná prezentácia piatich najlepších projektov sa
uskutočnila 27. novembra 2012 v priestoroch Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania na Miletičovej 23 v Bratislave.
Celkové vyhodnotenie nájdete na www.siov.sk/slovenske-centrum-cvicnych-firiem/9429s

FIRIEM

Vzdelávanie učiteľov ekonomických
a cvičných firiem začne vo februári

predmetov

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie sa uskutoční v priestoroch Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania na Bellovej 54/A, v Bratislave, v dňoch 6.- 7. februára 2013. Vzdelávanie sa bude venovať
novým on-line službám Slovenského centra cvičných firiem, tvorbe podnikateľského plánu s dôrazom
na finančný plán, teda novým trendom podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem.
Prihlášku a program nájdete na www.siov.sk/slovenske-centrum-cvicnych-firiem/9429s
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Nové webové sídlo kontaktnej jednotky informačnej siete
ReferNet (www.refernet.sk) Slovenského národného
observatória odborného vzdelávania a prípravy SNO)
poskytuje množstvo informácií pre špecialistov na vzdelávaciu politiku v oblasti OVP.
Národné správy o OVP za rok 2012 boli sieťou ReferNet spracované ako materiál pre záujemcov zo
zahraničia, ktorí sa chcú oboznámiť s národným systémom OVP.
Slovenská správa (http://www.refernet.sk/narodne-spravy-ovp) má 73 strán, je v angličtine a môže
poslúžiť aj ako zdroj informácií pre školy zapojené do projektov medzinárodnej spolupráce.
Keďže mnohé projekty medzinárodnej spolupráce sa týkajú kreditového systému ECVET, podobne
môže poslúžiť národná štúdia vykonateľnosti ECVET spracovaná SNO v spolupráci s Národnou
kanceláriou pre Program CŽV.
V prezentácii (http://www.refernet.sk/zaujimave-materialy-ovp-domace-ine) z konferencie
"Kľúčové politiky EÚ v oblasti vzdelávania a ich implementácia v projektoch na Slovensku" nájdete
informácie o ECVET a aj linku na túto štúdiu v anglickom jazyku.

IPM STUDENT AWARD 2012 – slávnostné vyhlásenie
výsledkov súťaže žiakov SOŠ
Slávnostné vyhodnotenie súťaže IPM STUDENT AWARD na rok 2012 sa konalo na Technickej
konferencii Pro/TEK 2012 firmy IPM SOLUTIONS, s.r.o. v dňoch 04. a 05. októbra 2012 v hoteli Sitno
vo Vyhniach. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom - žiakom stredných škôl a ich vedúcim učiteľom si
môžete pozrieť na webovej stránke ŠIOV www.siov.sk/vp-projekty/9423s

IPM STUDENT AWARD 2013 – vyhlásenie 12. ročníka
celoslovenskej súťaže žiakov SOŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle Organizačného poriadku
súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom
procese stredných škôl „IPM STUDENT AWARD “ vyhlásilo XII. ročník Celoštátnej súťaže
odborných vedomostí a zručností vo využívaní grafických systémov SŠ o najlepšiu školskú prácu „IPM
STUDENT AWARD“.
Ďalšie informácie o súťaži nájdete na stránke ŠIOV www.siov.sk/vp-projekty/9423s

RODINNÝ DOM VELUX – vyhlásenie celoštátnej súťaže
žiakov SPŠ a SOŠ stavebných
Firma VELUX SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava vyhlásila pod záštitou Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania v Bratislave na rok 2013 už 5. ročník celoštátnej súťaže žiakov SPŠ a SOŠ zameraných na
študijný odbor staviteľstvo.
Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke firmy VELUX Slovensko www.velux.sk/
odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom-velux.

RÔZNE
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