
 
 

 

 

   

Zasadnutie 3. pracovnej skupiny EXPERTOV 

 

Termín: 

09. Apríl 2015 
 

 

Začiatok pracovnej skupiny:  

09:00 hod. 

Ukončenie pracovnej skupiny: 

17:00 hod. 

 

Miesto:    

Hotel MIKADO, Nitra, SK 

http://hotelmikado.sk/  

 



 
 

 

 

Vážený expert pracovnej skupiny Projektu StandPlast, 

 

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie 3. pracovnej skupiny expertov      9.  

apríla 2015.  

Jedným z cieľov projektu je zvýšiť prehľadnosť a uznávanie kvalifikácií 

a kompetencií, vrátane ich získania prostredníctvom tvorby spoločného rámca 

odbornej prípravy a kvalifikácie v oblasti plastikárskeho priemyslu.  

 

VÝSTUP ZO ZASADANIA PRACOVNÝCH SKUPÍN V ZAHRANIČI (WORKING GROUP) 

A PRACOVNÝCH STRETNUTÍ (WORKSHOPOV) V SR JE PRÍRUČKA PRACOVNÝCH 

POZÍCIÍ, KVALIFIKÁCIÍ A VZDELÁVACÍCH ŠTANDARDOV V OBLASTI ODVETVIA 

SPRACOVANIA PLASTOV.  

 

Miesto zasadania pracovnej skupiny: 

Hotel MIKADO, Nitra, SK – Kongresová reštaurácia 

http://hotelmikado.sk/  

 

S pozdravom,  

 

Ing. Darina Machovičová 

výkonná riaditeľka a projektová manažérka SPK  

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 

Mobil: +421 905 125 676 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLOHY 

1. Analyzovať a porovnať systemizáciu pracovných pozícií, kompetencií 

a štandardov  vo výrobe v plastikárskom priemysle vo Veľkej Británii 

a v Rakúsku  

 

2. Na základe poznatkov z workshopu porovnať systemizáciu pracovných 

pozícií využívanú v plastikárskej výrobe v SR tak, aby bola čo najviac 

porovnateľná medzi jednotlivými krajinami (Veľká Británia a Rakúsko) 

 

3. Zostaviť ku pracovným pozíciách kompetencie a zladiť ich s Národným 

kvalifikačným rámcom a Európskym kvalifikačným rámcom 

a s partnerskými krajinami. 

 

4. Na základe požiadaviek na kompetencie vytvoriť vzdelávacie ciele pre 

výučbu pre získanie jednotlivých kompetencií.  

 

5. Porovnať kreditný systém v špecifických kvalifikáciách v rámci 

plastikárskej oblasti vo Veľkej Británii a Rakúsku a definovať kreditný 

systém v neformálnom vzdelávaní v SR. Prepojiť  obsah neformálneho 

vzdelávania s formálnym systémom. 

 

6. Určiť/definovať vzdelávacie štandardy v oblasti odborného vzdelávania 

v plastikárskom priemysle v SK v porovnaní NVQ štandardami a  Cogent 

štandardami  vo Veľkej Británii  a štandardami v Rakúsku.  

 

 



 
 

 

Fázy tvorby „Príručky“ 

1. Príprava, distribúcia a vyhodnocovanie dotazníka zameraného na prieskum 

potrieb zamestnávateľov v oblasti plastikárskeho priemyslu 

2. Realizácia pracovných skupín (WORKING GROUP) – Veľká Británia, Rakúsko, 

Slovensko.  

3. Príprava a realizácia WORKSHOPOV – overovanie/verejná diskusia k záverom 

a výstupom z pracovnej skupiny (WORKING GROUP) na Slovensku. 

 

PROGRAM 3. pracovnej skupiny 

Moderuje a vedie expert z Rakúska p. Thomas Lucyshyn, Montanuniversitaet Leoben, 

(AT) 

 

Hlavný cieľ: oboznámiť sa so systémom pracovných pozícií, kompetencií, 

a vzdelávacích cieľov v plastikárskom odvetví v Rakúsku. 

 

Výstupom pracovnej skupiny bude: 

Diskusia o:  

• finálnej štruktúre „Príručky pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích 

štandardov v oblasti odvetvia spracovania plastov“, vyextrahovaných 

pracovných pozíciách v oblasti odvetvia spracovania plastov, zosumarizovať 

a informovať účastníkov III. Pracovnej skupiny o zrealizovaných 

Workshopoch v SK a Worgroupoch v AT a UK 

• vytvorenom zoznam pracovných pozícií v oblasti spracovania polymérov 

(SK/UK/AT)  

• štruktúre popisu pracovných pozícií v oblasti spracovania polymérov 

• zostavených kľúčových kompetencií k jednotlivým pracovným pozíciám  („Čo 

potrebuje vedieť pracovník na danej pracovnej pozícii“) 
 



 
 

 

 

 

Na príprave výstupov z WORKING GROUP sa zúčastnia experti z 3 krajín 

 

Rokovací jazyk na pracovných skupinách – anglický jazyk 

 

Odporúčané ubytovania:  

Hotel MIKADO 

Hollého 11 

 949 01 Nitra, SK 

e-mail: recepcia@hotelmikado.sk 

Tel.: +421 37 321 03 21  fax  +421 37 321 03 22 

http://hotelmikado.sk/  

GPS: 48.3068055,18.0773871 

 

Pracovná skupina sa stretla (3 krát)  počas projektu: 

1. Veľká Británia    15. - 17.7.2014  

2. Rakúsko    18.11.2014 

3. Slovenská republika   09.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          


