


Základné informácie o AZZZ SR 
  
 

• Vrcholová najreprezentatívnejšia zamestnávateľská 
organizácia v SR 

 
• Založená v roku 1991 
  
• Združuje 30 členských subjektov 
 
• Členovia AZZZ SR zamestnávajú viac ako 400 tisíc 

zamestnancov 





Spolupráca v oblasti vzdelávania a 
potrieb trhu práce 

 

Národné 
projekty 

Podpora profesijnej orientácie 
žiakov základnej  školy na 

odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja  
polytechnickej výchovy 

zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami 

Rozvoj stredného odborného 
vzdelávania 

Tvorba národnej sústavy 
kvalifikácií 

Národná sústava povolaní 



 

• Nedostatok odborníkov v technických  kvalifikáciách 
  
• Slabé prepojenie vyučovacieho procesu s praxou 
  
• Nutnosť dovzdelávania u zamestnávateľa 
 
• Nedostatočná prax počas štúdia  
 
• Absencia zručnosti a sociálnych kompetencií u absolventov  

 

 
Súčasný stav z pohľadu 

zamestnávateľov 
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CMR CHEMOSVIT Saneca
Pharmaceuticas

Štruktúra zamestnancov podľa stupňa 
vzdelania u najreprezentatívnejších 

zamestnávateľov v sektore Chémia s odrazom 
na generačnú obmenu v horizonte rokov  

2015 - 2020  

ZV SOV ÚSOV VŠ GO VŠ 2015-2020
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ŽSR ZS Slovensko ZS Cargo
Slovensko

Štruktúra zamestnancov podľa stupňa 
vzdelania u najreprezentatívnejších 

zamestnávateľov v sektore Doprava s 
odrazom na generačnú obmenu v horizonte 

rokov 2015 - 2020  

ZV SOV ÚSOV VŠ GO VŠ 2015-2020



  

• prepojenie teórie a praxe ako najdôležitejší nástroj 
rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily 
 

• transformácia myslenia študentov smerom k moderným 
metódam štúdia 

 
• absolvent s možnosťou bezprostredného a 

plnohodnotného zapojenia do pracovného procesu 

Ciele procesu vzdelávania 

 



 

• Vysoko hodnotíme, že projekt Vysokoškoláci do praxe rieši 
kľúčové problémy uplatnenia absolventov VŠ v praxi 

 

• Prax počas štúdia je nevyhnutná - predovšetkým technické a 
prírodné vedy musia mať kontakt s praxou  

 

• Potvrdzuje sa, že ak vzbudíme záujem o štúdium technických a 
prírodných vied, máme šancu zvýšiť uplatnenie absolventov v 
odbore, ako aj ich plat 

 

• Do budúcnosti vidíme nutnosť pokračovať v tomto type projektov 
                                  
                                      AZZZ SR je pripravená spolupracovať 

  
 

  

 

 
Národný projekt  

Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti 



Úrad AZZZ SR  
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava  

AZZZ SR  
Telefón: +421 2 44 258 295 
             +421 2 44 258 528 
Fax:        +421 2 44 258 230 
Mail:      sekretariat@azzz.sk  

Ďakujem za pozornosť 
 


