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Projekt Erasmus+ "Zručnosti a kompetencie pre prácu v priemysle 4.0" 

predstavuje viac ako 60 osvedčených postupov  

Štvrtá priemyselná revolúcia ako trend smerujúci k automatizácii a výmene údajov v rámci 

výrobných technológií si vyžaduje transformáciu rôznych základných technológií, procesov 

a zavedenie organizačných zmien. Tento rámec slúži do veľkej miery ako návod pre 

spoločnosti a ich pracovné tímy v ich snahe stať sa súčasťou Priemyslu 4.0 pomocou 

správnych technológií a správnych zručností.  

Sme projektový tím, ktorého poslaním je informovať o úspešných príkladoch, ako v 

priemyselnom prostredí dosiahnuť prechod od práce založenej na fyzickej práci, k práci 

náročnej na znalosti. 

Naším cieľom je predstaviť zainteresovaným stranám, akými sú školitelia odborného 

vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých, manažmentu ľudských zdrojov, 

odborníkom na politiku trhu práce, pracovníkom v priemysle, študentom a uchádzačom o 

zamestnanie, ako vybrané organizácie zaviedli nové politiky, iniciatívy, metódy, programy a 

projekty na dosiahnutie potrebnej transformácie zručností vo svojich pracovných tímoch. 

Na téme sme pracovali dva roky a teraz je naša práca na projekte na konci. V tejto súvislosti 

môžeme s hrdosťou oznámiť výsledky našej práce. 

Súbor osvedčených postupov. Viac ako 60 príkladov dobrej praxe bolo zozbieraných ako 

prípady úspešných prístupov k implementácii odborného vzdelávania v súlade s potrebami 
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priemyslu 4.0. Zameriavajú sa na ľudí a ich zručnosti, ako sú prierezové kompetencie, 

predstavujú množstvo prípadov použitia technológií, ktoré ilustrujú zmeny prebiehajúce na 

úrovni spoločnosti a výsledné prínosy pre organizácie aj zamestnancov. Zameriavajú sa na 

tri typy technológií: technológie umožňujúce zmenu, technológie zlepšujúce procesy a 

technológie zlepšujúce organizáciu. 

Katalóg "Zručnosti a kompetencie v priemysle 4.0". Cenné informácie spolu so všetkými 

osvedčenými postupmi sú uvedené v špeciálnom katalógu, ktorý si môžete bezplatne 

stiahnuť z ktoréhokoľvek miesta na svete. Nájdete tu: https://industryfourzero-skills.eu/best-

practices-catalog/. 

Databáza. Všetky osvedčené postupy je možné vyhľadať a stiahnuť samostatne z našej 

špeciálne vytvorenej elektronickej platformy, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke. 

Databáza je verejne dostupná tu: https://industryfourzero-skills.eu/database/.  

Fórum. Vytvorili sme stránku a skupinu na Facebooku ako fórum pre diskusie a rôzne témy. 

Propagujeme tam rôzne materiály, vzdelávacie videá, články, ktoré predstavujú príležitosti a 

prekážky, ktoré priemysel 4.0 prináša podnikom a zamestnancom.  

Naša skupina na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/industry4skills/ . 

Naša facebooková stránka: https://www.facebook.com/industry4skills/ 

 

Viac o projekte 

"Zručnosti a kompetencie pre prácu v priemysle 4.0" je európsky projekt financovaný z 

programu ERASMUS+ na obdobie rokov 2020 - 2022. Hlavným cieľom projektu "Zručnosti 

pre prácu v priemysle 4.0" je poskytnúť komplexný a užitočný sumár iniciatív, programov, 

metód a materiálov týkajúcich sa rozvoja a sebazdokonaľovania osobných zručností a 

kompetencií v rámci transformácií v priemysle. 

Náš projektový tím tvorí silná skupina partnerov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy, kreativity a podnikania, rozvoja podnikania, financovania a 

riadenia inovácií zo štyroch európskych krajín:  

▪ INI-Novation, Nemecko, email: info@ini-novation.com 

▪ WIN, Rakúsko, email: office@wissenschaftsinitiative.at 

▪ INTEGRA, Slovinsko, email: office@eu-integra.eu   

▪ QUALED, Slovensko, email: office@qualed.net  

 

Webstránka: https://industryfourzero-skills.eu/ 
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