Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci: Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Miroslav Osifčin, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka, Národný ústav celoživotného vzdelávania
Miesto: Nový Sad, Belehrad - Srbsko
Dátum: 26. – 28.10.2016
Účel cesty: pracovné rokovanie s predstaviteľmi krajinskej vlády Vojvodiny, zástupcami úradov práce,
vzdelávacieho centra pre dospelých a veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Srbsku

Témy rokovania a výsledok:
Prvý deň rokovania sa zástupcovia SR stretli so zástupcami Úradu práce Vojvodiny, s predstaviteľmi
krajinskej vlády Vojvodiny a Vzdelávacieho centra pre dospelých. Vzájomne boli odprezentované
právomoci, kompetencie a aktivity jednotlivých inštitúcií. Pán štátny tajomník MŠVVŠ SR informoval
zástupcov Srbska o aktivitách MŠVVŠ SR v oblasti stredného odborného a ďalšieho vzdelávania. Po
vzájomnom vyjasnení si právomocí a kompetencií sa pristúpilo k návrhu možných bodov spolupráce.
Obe strany vyjadrili záujem o budúcu spoluprácu najmä pokiaľ ide o stredoškolské odborné (duálne)
vzdelávanie ako aj ďalšie odborné vzdelávanie, najmä pokiaľ ide o pomoc SR pri nastavovaní
duálneho vzdelávania a ďalšieho odborného vzdelávania a poradenstva v Srbsku. Predstavitelia
krajinskej vlády prejavili záujem o spoluprácu v oblasti uznávania výsledkov neformálneho
a informálneho vzdelávania.
Po rokovaniach s uvedenými zástupcami sa zástupcovia SR oboznámili s fungovaním a organizáciou
Vzdelávacieho centra, ktoré poskytuje ďalšie vzdelávanie predovšetkým nezamestnaným ľuďom –
uchádzačom o zamestnanie, ale aj firmám a zamestnaným ľuďom. Tu bola načrtnutá potenciálna
spolupráca s NÚCŽV.
Druhý deň rokovania sa zástupcovia SR stretli s veľvyslankyňou SR v Srbsku, ktorú oboznámili
s aktivitami MŠVVŠ SR a naopak ich pani veľvyslankyňa oboznámila so svojimi aktivitami v Srbsku ako
aj s požiadavkami srbskej strany na spoluprácu. Pani veľvyslankyňa uviedla, že srbská strana má veľký
záujem o vzdelávací program zameraný na riadenia, administráciu a implementáciu projektov EÚ ako
aj chce spolupracovať v oblasti vedy a výskumu. Zástupkyňa NÚCŽV ponúkla na využitie vzdelávací
program, ktorý má NÚCŽV vypracovaný práve v oblasti štrukturálnych fondov aj s príslušným
študijným materiálom.
Zástupcovia SR sa nakoniec stretli s generálnym riaditeľom Národného úradu práce a jeho
spolupracovníkmi. Takisto si vzájomne odprezentovali kompetencie, zodpovednosť a aktivity a hľadali
možné prieniky na spoluprácu. Národný úrad práce vyjadril záujem o spoluprácu v oblasti duálneho
vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, uznávania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania,
poradenstva a vysokoškolského vzdelávania najmä v oblasti prípravy špecialistov IT.
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