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PROSTREDIE PROJEKTU

Pri práci v autoškole sa stretávame aj s ľudmi, ktorí 
nedisponujú ukončeným základným vzdelaním, očakávanými 
hygienickými návykmi, sociálnou prispôsobivosťou a inými 
vlastnosťami, pre ktoré sú zaraďovaní do skupiny s názvom 
Sociálne vylúčené spoločenstvá(SVS). Vo veľkej väčšine majú 
rešpekt voči štátnym inštitúciám a preto nechcú viesť motorové 
vozidlo bez vodičského oprávnenia. Dominantnou skupinou, 
ktorá tvorí  súčasť spomínaného spoločenstva, sú na Slovensku 
Rómovia. Skupiny s minimálnym alebo nijakým vzdelaním, 
nepracujúci a žijúci v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 
sa vyskytujú aj v Českej republike, aj v Španielsku a tiež na severe 
Fínska. 

Vodičský preukaz je túžbou nejedného človeka. S jeho 
získaním sa spája aj rozšírenie možnosti zamestnať sa. V súčasnosti 
sa rozširuje možnosť získania pracovného miesta , kde pracovným 
nástrojom je úplne alebo z časti automobil. Platí to aj pre 
automobil, ktorého základnou charakteristikou je obsaditeľnosť 
maximálne 9 osobami, vrátane vodiča. Celková hmotnosť takého 
vozidla nesmie prekročiť 3500 kilogramov. Tak definovaný 
automobil môže viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského 
oprávnenia skupiny „B“.

Cesta k jeho získaniu pre členov (SVS) v niektorých fázach 
alebo celkovo je zložitá. Či už nemajú peniaze, nemajú schopnosť 
čítať, či porozumieť textu alebo žijú v takých hygienických 
pomeroch, že ich spoločná účasť s bežnou verejnosťou na príprave 
v autoškole by bola problematická, prípadne nemožná.

„ Bulletin predstavuje len názory jeho autorov a Výkonná agentura pre vzddelávanie, audiovisual 
a kultúru a Európska komisia nemôžu byť považovaní za zodpovedných za akékoľvek použitie 

informácii, ktoré tento dokument obsahuje."
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ÚLOHA PROJEKTU

Projekt bol pripravovaný ako využitie motivácie 
na získanie vodičského oprávnenia pre doplnenie 
všeobecných vedomostí počínajúc zlepšením 
gramotnosti, prístupu k vedomostiam o hygiene a o 
pracovnom zaradení na pozíciu vodiča malého vozidla – 
malý traktor, dodávka, taxi, malý nákladný automobil, 
príp. stavebný pracovný stroj, malý poľnohospodársky a 
malý lesný pracovný stroj a pod. Projekt by mal pripraviť 
ucelený edukačný program pre prípravu členov SVS. 
Počíta sa aj s doplnením prípravy inštruktorov. 
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Projekt má tieto špecifické ciele. 

• Preskúmať súčasnú situáciu v krajinách partnerstva. Zamerať sa na 
rozbor  spoločenského a sociálne-legislatívneho prístupu k členom 
SVS a na špecifiká prístupu k získaniu vodičského oprávnenia.

• Identifikovať a zostaviť inovačnú úpravu prípravy na získanie 
vodičského oprávnenia na vozidla skupiny „B“. Vzhľadom na rôznosť 
štruktúry prípravy v krajinách partnerstva  vypracovať aj alternatívne 
moduly.

• Podporiť priamu účasť členov SVS na informovaní o aktivitách 
projektu.

• Vytvoriť podmienky na zlepšenie Európskej spolupráce a podporiť 
Európsku 2020 stratégiu v prístupe a podpore členov SVS.

• Partnerstvo zamerať na vytvorenie živého prostredia, kde po skončení 
projektu bude možné jeho výsledky šíriť, využívať a pracovať na ich 
vylepšovaní a realizácii v praxi.
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PRVÉ STRETNUTIE PARTNEROV : PRAHA, MÁJ 2019

Prvé pracovné stretnutie partnerov projektu (skr.) SUTEX sa uskutočnilo od 20. mája do 21. mája 2019 
v Prahe, Česká republika. Hostiteľom sa stali pracovníci Ústředního automotoklub (UAMK) – český partner 
projektu.

Na prvom stretnutí partneri informovali o svojej organizácii a o očakávaniach, ktoré majú z projektu. 

Druhým krokom celkové predstavenie projektu, partnerstva a úloh jednotlivých partnerov. Samozrejme 
partneri už vedeli tieto informácie, ale došlo k upresneniu. U každého partnera okrem koordinátora došlo k 
úplnej výmene osôb od fázy prípravy projektu až k jeho schváleniu.

Ďalšou otázkou , ktorá bola riešená počas stretnutia boli obsahy a  formulácie , ktoré bolo potrebné 
spracovať do dotazníka. Dotazníkom sa mali získať informácie o situácii v prístupe k osobám zo sociálne 
vylúčených spoločenstiev a o spôsoboch prípravy na získanie vodičského oprávnenia.

Pozornosť bola obrátená najmä na partnera zo Španielska, ktorý bude pripravovať odborný materiál – 
úpravy a obsahy prípravy budúcich vodičov podľa projektovej idei. Partner z Fínska vyslal na stretnutie 2 
osoby, ktorým bol podrobne vysvetlený obsah projektu, ich úloha a očakávania so spolupráce s nimi.

Záverom dvojdňového stretnutia boli vysvetlené povinnosti s vedením finančného účtovníctva. Súčasne 
bol kladený dôraz na administratívne otázky.

Stretnutie sme ukončili dohodou o pravdepodobnom termíne budúceho stretnutia, ktoré by sa malo 
uskutočniť v sídle španielskeho partnera, v meste Barakaldo v dňoch 5.-6. septembra 2019.
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Navštívte webovú stránku:

www.sutex.eu
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PARTNERI PROJEKTU

Iniciátorom projektu a jeho koordinátorom  je Občianske 
združenie Združenie autoškôl Slovenskej republiky (skr. ZAS), 
Prešov, Slovensko.  Jeho úlohou je riadiť plnenie úloh, prispievať k 
dodržiavaniu nastaveného časového a vecného napredovania a 
povzbudzovať partnerov.

ÚAMK, Praha , Česká republika.
Partnerom projektu je Ústřední automotoklub  (ÚAMK), Česká 
republika. Hlavnou úlohou partnera je hodnotenie jednotlivých 
krokov, organizovanie čiastkových akcii a šírenie informácii o 
projekte v Českej republike.

FTSI (Fundasion de Trabajadores de la Siderurgia Integral), 
Barakaldo, Španielsko. 
Partner projektu prijal úlohu vytvoriť program, ktorý bude adaptovať 
podmienky prípravy na získanie vodičského oprávnenia podľa 
zámeru projektu. 

HAMK, (Hämeen ammatti-instituutti Oy), Hämeenlinna, Fínsko.
Partnerom je jedna z dvoch inštitúcii, ktorá pripravuje nových 
inštruktorov pre autoškoly vo Fínsku. Jej projektovou úlohou je 
modulárna úprava prípravy inštruktorov na výcvik pre skupinu 
členov SVS.

Koordinátor :

Združenie autoškôl 
Slovenskej republiky

Sídlo: 
Plzenská 2, Prešov, Slovensko

E-mail: 
zautoskolas@gmail.com

Tel.: 
+421 905 443 118


