KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE JE ŽIADANÉ
Vzdelávacia a poradenská spoločnosť A-OMEGA, s. r. o., pôsobí na trhu od roku 2005. Spolupracuje predovšetkým
s výrobnými spoločnosťami. Hoci by sa to niekomu mohlo zdať zvláštne, je aj zakladajúcim členom Slovenského
plastikárskeho klastra. TEXT MICHAL MÚDRÝ FOTO ARCHÍV A-OMEGA

H

istória spoločnosti, jej spolupráca so Slovenským plastikárskym klastrom (SPK), ale aj záujem ľudí o ďalšie vzdelávanie –
to sú hlavné témy nášho rozhovoru s Katarínou Ikrényiovou,
konateľkou spoločnosti, o ktorých sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.
Pani riaditeľ ka, predstavme si spoločnosť A-OMEGA, s. r. o. Čo je
jej hlavnou náplňou?
©© Spoločnosť A-OMEGA vznikla v júni 2005. Hlavná činnosť od jej založenia bola zameraná na „ľudí“ a „firmy“ a na hľadanie rovnováhy medzi
týmito dvomi „veličinami“. Z hlavnej činnosti vychádzali aj konkrétne aktivity, ako je vyhľadávanie
a výber zamestnancov v prevažne
technickej oblasti, kariérne poradenstvo, organizačné a personálne poradenstvo pre firmy a vzdelávanie. Firma sa od svojho vzniku
zaoberala aj vývojom kompletných
vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania, transferom častí vzdelávacích programov zo zahraničia, ich testovaním
a uvádzaním na trh v SR. Dizajnujeme aj rôzne vzdelávacie programy zamerané na posilnenie sociálnych zručností alebo na riešenie
Katarína Ikrényiová
určitých situácií vo firmách. Vyvíjame tiež v praxi overené programy manažérskeho vzdelávania, pracujeme s aktívnymi metódami vzdelávania dospelých priamo v praxi. Od roku 2012 vlastníme certifikát ISO 9001-2008 od švajčiarskej firmy SGS.
Zastavme sa bližšie pri samotnom vzdelávaní. Majú ľudia záujem
ďalej sa vzdelávať?
©© V priebehu 23 rokov mojej poradenskej a lektorskej činnosti sa posunula potreba „mať vedomosti“ a „vedieť ich použiť“ aj u neriadiacich pracovníkov vo firmách výrazne dopredu. Pracujeme prevažne s výrobnými
spoločnosťami a vnímame, že slovenskí zamestnanci prešli vývojom od
„odmietania ďalšieho vzdelávania“ až po „neúnavné hľadanie kvalitného
vzdelávania“. V neformálnom vzdelávaní marketing a kvalita začali naozaj fungovať. Skutočne kvalitné odborné vzdelávanie dnes ponúka veľmi
málo organizácií, a okrem toho, je aj dosť drahé pre človeka, ktorý by si
ho chcel platiť z vlastných zdrojov. Veľa, najmä veľkých firiem, dnes pristupuje k zriaďovaniu „interných podnikových škôl“.

firme nie je ničím novým. So súčasným prezidentom SPK Ing. Tiborom
Tekeľom sme sa stretli v správnom čase na správnom mieste. Rozhodli sme sa vstúpiť na základe jeho oslovenia a po prieskume potrieb budúcich členov. Prečo zakladajúcim členom? Asi preto, lebo potenciálni členovia v roku 2009 očakávali od „strešnej organizácie“ riešenie ľudských
zdrojov, aplikovaný výskum a networking. Na to bolo potrebné získať finančné zdroje. V dizajnovaní praktických projektov sme mali už dlhšiu
prax. Ak chce „firma prestúpiť svoj tieň“ a slúžiť členskej činnosti, nesmie
sa báť konkurencie. Myslím si, že my sme dorástli do tej fázy práve v čase, keď prišla ponuka na založenie SPK. Spoločnosť A-OMEGA dostala za
úlohu byť zodpovedná v SPK za vzdelávanie v tejto oblasti.
Ako prebieha odborné vzdelávanie v oblasti plastikárskeho priemyslu? Aké formy vzdelávania ponúkate?
©© V súčasnom období je možnosť štúdia v rámci formálneho vzdelávania v odbore gumár – plastikár a v podobných odboroch na stredných odborných školách. Chýbajú však odborní učitelia a zaujímavé metodológie
výučby. Vysoké školy sa tiež snažia vyplniť požiadavky na trhu. Trh by saturoval oveľa väčšie počty absolventov. Úlohou SPK na najbližšie obdobie bude zatraktívniť odbory v tomto sektore u mladých ľudí a podporovať praktickú výučbu vo firmách. V neformálnom vzdelávaní vidíme pre
našu spoločnosť A-OMEGA miesto v príprave zamestnaných a nezamestnaných účastníkov. Ide o rekvalifikačné a ďalšie odborné vzdelávanie.
Od roku 2011 máme akreditovaný modulárny vzdelávací program Nastavovanie vstrekolisov. Tento program je už zosúladený so vzdelávaním
v rámci krajín EÚ. Hlavným cieľom je naučiť účastníkov rozmýšľať a hľadať súvislosti. V plastikárskom sektore sú aj poradenské organizácie, ktoré sa zaoberajú špeciálnou výučbou, ktorá je už na rozhraní poradenstva
a špecifického vzdelávania. V súčasnosti sa rozbieha testovanie vzdelávacieho programu pre učiteľov, trénerov a lektorov v plastikárskom priemysle. Tento program je súčasťou projektu v skrátenom názve „STANDPLAST VET“ (2012 – 2015) a je financovaný s podporou EK Programom
celoživotného vzdelávania. •

Čo, podľa vás, ľudí vedie k tomu, aby sa vzdelávali?
©© Vzdelaný zamestnanec, na ktorejkoľvek pozícii je taký, ktorý má svoj
názor, má väčšie možnosti uplatnenia v organizácii aj mimo nej, má
v mnohých prípadoch aj vyššiu mzdu. Možnosť ďalšieho vzdelávania dnes
zamestnanci vnímajú ako benefit od organizácie, v ktorej pracujú.
Vaša spoločnosť je zakladajúcim členom Slovenského plastikárskeho klastra. Ako sa zrodila vaša spolupráca s klastrom?
©© Od roku 2006 sme realizovali akreditované vzdelávacie programy pre
operátorov a nastavovačov vstrekolisov. Neboli sme teda pre plastikárske
firmy neznámi. Sme členmi RRA (Regionálna rozvojová agentúra – pozn. red.), boli sme členmi SOPK aj FSOK. Preto členský princíp u nás vo
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