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  CuRI Iniciatíva Catching-up Regions

  ZH záznamový hárok

  EK Európska komisia 

  EK-DR REGIO Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie

  EÚ Európska únia 

  HDP hrubý domáci produkt

  IIB individuálne investičné balíčky

  IP investičné priority

  IBP investičný balík projektov

  IROP Integrovaný regionálny operačný program 

  CŽV celoživotné vzdelávanie 

  MRK marginalizované rómske komunity 

  ČŠ členské štáty 

  MVO mimovládne organizácie 

  OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

  PSK Prešovský samosprávny kraj 

  VaV výskum a vývoj

  ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania

  MSP malé a stredné podniky 

  SR Slovenská republika 

  TAP projekt hodnotenia odbornej prípravy

  OVP odborné vzdelávanie a príprava
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Tento dokument je zhrnutím informácií a poznatkov zo správy s názvom  Riešenie nesúladu medzi 
úrovňou odborných zručností a požiadavkami trhu práce: Správa o strednom odbornom školstve 
v Banskobystrickom samosprávnom kraji v Slovenskej republike (ďalej len „Správa o nesúlade medzi 
úrovňou odborných zručností a požiadavkami trhu práce“). Dokument predstavuje použitú metodo-
lógiu, zistenia a odporúčania formulované v hlavnej správe, následnú diskusiu k nim a uvádza tiež 
všeobecný kontext implementácie iniciatívy Catching-up Regions v Slovenskej republike (CuRI SR).

Prieskum uskutočnený ako súčasť Správy o nesúlade medzi úrovňou odborných zručností a požiadav-
kami trhu práce bol zrealizovaný na území banskobystrického regiónu v rámci iniciatívy CuRI SR, 
ktorá je výsledkom spolupráce Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej 
komisie (EK – DR REGIO) a Svetovej banky (SB). Aktivity prebiehajúce na území BBSK sa uskutoč-
ňujú vďaka spolupráci Európskej komisie (EK), Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR, Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Svetovej banky. 

Cieľom iniciatívy CuRI je riešiť rozvojové výzvy „regiónov s nízkymi príjmami“, ktoré sa nachádzajú 
na východnom okraji Európskej únie (EÚ) a v ktorých regionálny hrubý domáci produkt (HDP) 
na obyvateľa sa síce zlepšuje, ale stále zostáva pod 50 % priemeru EÚ. Tieto nízkopríjmové regióny 
sa potýkajú s dvoma hlavnými problémami: 1) dlhodobá udržateľnosť ich rastu a 2) potreba vyhnúť 
sa smerovaniu typickému pre oblasti s nízkou mierou rastu.

Iniciatíva CuRI má v cieľových regiónoch Slovenskej republiky tri hlavné ambície: skúmať a pod-
porovať regionálny rozvoj, pomáhať pri budovaní kapacít na získanie európskej fi nančnej podpory 
a podporovať konkurencieschopnosť podnikov.

K naplneniu spomínaných cieľov smerujú štyri hlavné komponenty iniciatívy navrhnuté všetkými 
štyrmi partnermi iniciatívy spoločne: 

• Udržateľná doprava — komponent zameraný na integráciu dopravného systému v BBSK 
prostredníctvom vytvorenia inteligentného a udržateľného systému regionálnej verejnej 
dopravy. V rámci tohto komponentu bude podporená aj navrhovaná stratégia digitalizácie 
regionálnej verejnej dopravy, cieľom ktorej je zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť tejto verejnej služby.

• Integrovaný model zdravotnej a sociálnej starostlivosti o starších — v rámci iniciatívy 
bude navrhnutý a testovaný model integrovaných služieb zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti o starších.

• Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja v kraji — cieľom tejto akti-
vity je preskúmať potreby inštitúcií v oblasti vývoja produktov a inovácií a prepojiť ich 
s vedecko-výskumnými a inovačnými pracoviskami (VVaI), a tým posilniť ich potenciál 
pre spoluprácu s podnikateľskými subjektmi.  
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• Stredné odborné školstvo (VET) – komponent, na ktorý sa zameriava aj Správa o nesúlade 
medzi úrovňou odborných zručností a požiadavkami trhu práce, sa snaží o lepšie zmapovanie 
zručností, ktoré malé, stredné a veľké podniky vyhľadávajú pri nábore absolventov stred-
ných škôl.
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Banskobystrický kraj (650 000 obyvateľov), ktorý sa nachádza v centrálnej časti Slovenskej repub-
liky, má veľký potenciál rozvoja, no aj napriek tomu čelí ťažkostiam pri zvyšovaní svojho hospo-
dárskeho rastu či zlepšovaní prepojenia medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Táto regionálna 
stagnácia má mnoho dôvodov. Región patrí medzi najmenej hospodársky a sociálne rozvinuté časti 
Slovenska a má druhý najnižší regionálny HDP na obyvateľa (po Prešovskom kraji) v Slovenskej 
republike. Má tretiu najnižšiu produkciu na zamestnanca, tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti 
a tretí najvyšší podiel obyvateľov ohrozených chudobou (EU-SILC 2018). Banskobystrický kraj záro-
veň zažíva najvyšší úbytok obyvateľstva spomedzi všetkých krajov SR, a zároveň je jedným z troch 
krajov (spolu s Trenčianskym a Nitrianskym krajom), ktoré zaznamenali zároveň prirodzený úby-
tok obyvateľstva a čistú migráciu obyvateľov mimo regiónu.1

Navyše, BBSK sa borí s  vysokou mierou nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl, 
nefunkčným prepojením relevantných aktérov a úradov, ako aj s nedostatočnou mierou medziná-
rodnej spolupráce a propagácie regiónu. A hoci vzdelávací systém v regióne ponúka široké spek-
trum študijných odborov, chýba ich kvalitatívna harmonizácia. 

Z uvedených dôvodov bol v rámci iniciatívy CuRI SR realizovanej v Banskobystrickom kraji pripra-
vený projekt s názvom „Zlepšenie stredného odborného vzdelávania“, cieľom ktorého je pomôcť 
Odboru školstva BBSK (OŠ BBSK) zlepšiť kvalitu a relevantnosť stredných odborných škôl tak, aby 
zodpovedala potrebám trhu práce v banskobystrickom regióne, a aby školy zároveň dokázali iden-
tifi kovať európske zdroje na uskutočnenie potrebných reforiem v rámci stredného odborného vzde-
lávania a úspešne sa o ne uchádzať. Ďalším prínosom projektu je vytvorenie a zlepšovanie systému 
zabezpečovania kvality pomocou formulovania politík, ktoré dokážu zabezpečiť potrebnú kvalitu 
vzdelávania a nastaviť kvalitatívne štandardy, ktoré by mali vzdelávacie inštitúcie dodržiavať, pri 
súčasnom zvyšovaní autonómie stredných odborných škôl.

V kontexte výrazných ekonomických problémov a problémov s pracovnou silou v regióne má pro-
jekt ambíciu lepšie zmapovať potreby fi riem pri prijímaní nových pracovníkov, ako aj mieru, do akej 
sa tieto potreby premietajú do obsahu študijných programov stredných odborných škôl a zručností 
ich absolventov. Projekt zahŕňa tri hlavné aktivity:

• Aktivita 1 — Prieskum medzi zamestnávateľmi zahŕňal hodnotenie požiadaviek trhu 
práce na absolventov SOŠ ako aj hodnotenie toho, ako fi rmy vnímajú existujúci systém 
stredného odborného školstva, úroveň zručností jeho študentov a absolventov či návrhy 
na jeho reformu.

• Aktivita 2 — Prieskum SOŠ analyzoval 63 verejných aj súkromných  stredných odborných 
škôl, vrátane hodnotenia kľúčových aspektov existujúcich študijných programov ponúka-
ných SOŠ,  kvalifi kačnej štruktúry pedagogických pracovníkov a ďalších špecifík súvisiacich 
so školami alebo študentmi. Prieskum tiež viedol k sformulovaniu odporúčaní na posilne-
nie a zlepšovanie jednotlivých SOŠ, ako aj celého systému stredného odborného vzdeláva-
nia tak, aby lepšie odzrkadľoval potreby trhu práce.

• Aktivita 3 — Investičné balíčky vypracované spoločným tímom expertov Svetovej banky 
a pracovníkov OŠ BBSK využívajú výsledky z dvoch predchádzajúcich aktivít na identifi ká-
ciu investičných  potrieb ôsmich vybraných stredných odborných škôl a na prípravu zod-
povedajúcich investičných balíčkov. 
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Správa o nesúlade medzi úrovňou odborných zručností a požiadavkami trhu práce kombinuje všetky 
tri hore uvedené aktivity: prieskum medzi zamestnávateľmi (Aktivita 1), prieskum SOŠ (Aktivita 2) 
a investičné balíčky (Aktivita 3). Výsledky analýzy ukázali, že významné prekážky týkajúce sa sys-
tému odborného vzdelávania a prípravy ako takého, ale aj jeho prepojenia s trhom práce, existujú 
na úrovni jednotlivých škôl aj na systémovej úrovni. Ako odpoveď na tieto výzvy navrhujeme krát-
kodobé a dlhodobé odporúčania. V krátkodobom horizonte prinášajú investičné balíčky usmer-
nenia pre vybrané pilotné školy s podrobným opisom vstupov a nákladov na realizáciu zlepšení, 
ktoré zosúladia študijné programy a vzdelávacie prostredie s potrebami trhu práce. Súbor dlhodo-
bých odporúčaní sa tiež zameriava na strategické systémové zlepšenia, ktoré umožnia udržateľné 
a produktívne napredovanie pre stredné odborné školy, ich absolventov a trh práce (viď Obr. 1).

OBRÁZOK 1.  Projekt Stredné odborné školy — zhrnutie

Zdroj: Autori, 2020

Hodnotenie / Metodológia Analýza a zistenia Odporúčania

Zamestnávateľský prieskum 

Výskumná otázka: Aké sú 
príčiny, povaha a rozsah 
nesúladu zručností 
absolventov s požiadavkami 
trhu práce? Aké sú 
odporúčania fi riem?

Zber dát: Osobný 
štruktúrovaný rozhovor so 
zamestnávateľmi a rozhovory 
vo fokusových skupinách 
s aktérmi

1. Nesúlad zručností 
a požiadaviek trhu práce 
—dôkazy a dopady 

2. Zlyhanie spolupráce 
a koordinácie

3. Oddelený vývoj študijných 
programov, vyučovania 
a učenia sa 

4. Obmedzené 
zabezpečovanie 
a zvyšovanie kvality 

5. Nedostatočné 
kapacity v rámci 
kariérneho poradenstva 
a nedostatočný dôraz na 
celoživotné vzdelávanie 

6. Nesúlad medzi 
kvalifi káciou učiteľov 
a výsledkami žiakov

7. Nevyvážené podmienky 
a vstupy

8. Statický biznis model 
a nedostatok inovácií

9. Úbytok študijných 
programov

10. Rastúca miera 
predčasného ukončovania 
štúdia

Krátkodobé

Investičné balíčky navrhnuté 
pre 8 pilotných stredných 
odborných škôl

Prieskum medzi SOŠ

Výskumná otázka: Ako, 
a do akej miery, sú SOŠ 
pripravené časom sa 
prispôsobiť potrebám 
fi riem?

Zber dát: Hĺbkové 
štruktúrované rozhovory, 
následná internetová 
komunikácia s vedením 
škôl a administratívne 
záznamové hárky

Dlhodobé

1. Formálny model 
zberu dát, ich analýzy 
a celoživotného 
vzdelávania

2. Zavedenie systému 
riadenia kvality 

3. Posilňovanie spolupráce, 
koordinácie a komunikácie 

4. Inovácia SOŠ
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Dynamická a inkluzívna metodika, ktorú autori pri príprave správy použili, analyzovala systém 
odborného vzdelávania a prípravy s osobitným dôrazom na zosúladenie pracovnej sily a hospodár-
skeho rastu. Bolo dôležité zapojiť širokú škálu aktérov z prostredia stredných odborných škôl aj prie-
myslu, aby bolo možné zhromaždiť informácie o súčasnom stave systému odborného vzdelávania 
a prípravy a jeho prepojení so stavom pracovnej sily, a zároveň zozbierať odporúčania na ich zlep-
šenie. Časť tejto súhrnnej správy týkajúca sa metodiky podrobne opisuje prístup použitý v rámci 
prieskumu medzi zamestnávateľmi aj prieskumu medzi SOŠ (viď Obr. 2 ), ako aj spôsob výberu pilot-
ných škôl, pre ktoré sa pripravujú investičné balíčky. 

ZAMESTNÁVATEĽSKÝ PRIESKUM

Prieskum medzi zamestnávateľmi v Banskobystrickom kraji využíval dva spôsoby zberu údajov: 
osobné štruktúrované rozhovory so zamestnávateľmi a diskusie so zainteresovanými subjektmi 
vo fokusových skupinách. Pomocou týchto dvoch techník sa podarilo v rámci prieskumu zhro-
maždiť informácie o názoroch zamestnávateľov na povahu a rozsah nesúladu medzi zručnosťami 
absolventov a potrebami trhu práce v regióne, ako aj ich pohľad na úroveň stredných odborných 
škôl a ich absolventov a prípadné odporúčania na zvýšenie kvality absolventov regionálneho stred-
ného odborného vzdelávania a prípravy. 

Rámcom pre prieskum medzi zamestnávateľmi aj pre stretnutia fokusových skupín boli dve hlavné 
výskumné otázky: Aké sú príčiny, povaha a rozsah nesúladu medzi tým, čo ponúkajú stredné 
odborné školy a tým, čo požadujú fi rmy? A aké odporúčania fi rmy majú na zníženie spomína-
ného nesúladu?

OBRÁZOK 2.  Metódy zberu dát v oboch prieskumoch

Zdroj: Autori, 2020.

Fokusové 
skupiny

Štruktúrované 
rozhovory

Online dotazník
Záznamové 

hárky

Zamestnávateľský 
prieskum

Prieskum 
SOŠ
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Aby sme mohli nájsť odpoveď, požiadali sme zamestnávateľov o zodpovedanie nasledujúcich otázok:

1. Je medzi tým, čo ponúkajú SOŠ a tým, čo požadujú fi rmy, nesúlad? Ak áno, aký je rozsah 
tohto nesúladu a prečo?

2. Aké konkrétne skúsenosti majú fi rmy s duálnym vzdelávaním (resp. s inými formami prak-
tického vyučovania)?

3. Aké sú skúsenosti fi riem s rôznymi typmi vzdelávania v školách?

4. Ako sú SOŠ pripravené časom sa prispôsobiť potrebám fi riem? 

Prieskum medzi zamestnávateľmi

Prieskum medzi zamestnávateľmi zapojenými v systéme stredného odborného vzdelávania a prípravy 
v Banskobystrickom kraji vychádzal z nástroja Svetovej banky s názvom Skills Toward Employment 
and Productivity (STEP) (Svetová banka, 2014). Plná verzia  nástroja na meranie zručností STEP 
(STEP Skills Measurement Tool) zhromažďuje nasledujúce relevantné údaje, ktoré umožňujú lep-
šie pochopiť nároky trhu práce na požadované zručnosti: spätné prepojenie medzi nadobudnu-
tými zručnosťami a dosiahnutým vzdelaním, osobnostnými vlastnosťami a sociálnym prostredím 
a prepojenie medzi nadobúdaním zručností a životnou úrovňou, znižovaním sociálnych rozdielov 
a chudoby, sociálnym začlenením a hospodárskym rastom. STEP prieskum zameraný na zamest-
návateľov má päť modulov, ktoré hodnotia tieto prvky:

1. Štruktúru pracovnej sily

2. Kognitívne zručnosti, správanie a osobnostné črty, aktuálne využívané zručnosti súvisiace s  
konkrétnou pracovnou pozíciou, ako aj zručnosti, ktoré zamestnávatelia pri nábore nových 
zamestnancov vyhľadávajú

3. Poskytovanie školení a kompenzácia zo strany zamestnávateľov

4. Mieru spokojnosti so vzdelávaním a odbornou prípravou dostupnou na miestnom pracov-
nom trhu.

V rámci prieskumu medzi zamestnávateľmi v Banskobystrickom kraji bola použitá modifi kovaná ver-
zia STEP prieskumu zameraného na zamestnávateľov, ktorá bola prispôsobená potrebám výskumných 
otázok prieskumu a regionálnemu kontextu. Zdôraznené boli nasledujúce aspekty:

• Odvetvia, terminológia, problémy a zručnosti zamestnancov relevantné pre odborné vzde-
lávanie a prípravu v BBSK (t. j. napr. nedostatok kvalifi kovaných pracovníkov a problémy 
s prijímaním zamestnancov) 

• Predchádzajúce skúsenosti fi riem s duálnym vzdelávaním

• Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé prognózy týkajúce sa prijímania zamestnancov 
a potrebných zručností

• Dve prioritné profesie na fi rmu (špecifi kované inak pre každú fi rmu): profesie, pre ktoré 
sa voľné pracovné miesta obsadzujú najťažšie, a najviac zastúpené povolanie vo fi rme.

K vylepšeniu prieskumu prispeli aj poznatky z implementácie podobného zamestnávateľského 
prieskumu v Prešovskom kraji2 (World Bank et al. 2019). 

Konečná podoba prieskumu pozostávala z piatich modulov:
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• Modul 1: Základné informácie a pracovná sila

• Modul 2: Informácie o novoprijatých pracovníkoch

• Modul 3: Zručnosti využívané súčasnými pracovníkmi

• Modul 4: Školenia a názory

• Modul 5: Informácie o fi rme

Fokusové skupiny zamestnávateľov v BBSK

Počas podujatia s názvom „Súčasné potreby trhu práce a ich refl exia v odbornom vzdelávaní a prí-
prave v Banskobystrickom samosprávnom kraji“ sa v novembri 2019 uskutočnili dve stretnutia regi-
onálnych fokusových skupín, ktoré doplnili a rozšírili zamestnávateľský prieskum. Počas stretnutí 
jednotlivých fokusových skupín odpovedali účastníci na nasledujúce otázky:

1. Ako možno zlepšiť komunikáciu medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi OVP s cieľom iden-
tifi kovať zručnosti požadované vašou spoločnosťou, aby sa odstránil nesúlad medzi potre-
bami trhu práce a zručnosťami absolventov SOŠ?

2. Ako sa môžu zamestnávatelia aktívnejšie zapájať do podpory záujmu o odborné vzdelávanie a prí-
pravu a pri podpore efektívneho prechodu nových pracovníkov zo školy do pracovného života? 

3. a. Severný subregión3: Ako môžu spoločnosti a poskytovatelia OVP účinnejšie reagovať 
na budúce technologické potreby a zmeny na trhu práce?

b. Južný subregión: Ako môžu poskytovatelia OVP zefektívniť a zatraktívniť odbornú prípravu 
pre marginalizované skupiny obyvateľstva a ich budúcich zamestnávateľov? 

4. Aké je vaše najdôležitejšie odporúčanie na zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy na stred-
ných školách v Banskobystrickom samosprávnom kraji?

Vo fokusových skupinách boli zastúpení rôzni kľúčoví aktéri vrátane pracovníkov OŠ BBSK, ria-
diteľov viacerých kľúčových regionálnych stredných odborných škôl, zástupcov fi riem zapojených 
do prieskumu, ale aj ďalších dôležitých regionálnych fi riem, a zástupcov organizácií, ktorých akti-
vity súvisia s odborným vzdelávaním a prípravou, a ktoré sú súčasťou ekosystému odborného vzde-
lávania a prípravy na stredných školách.

Výber vzorky účastníkov prieskumu a zostavenie fokusových skupín

Vychádzajúc z usmernenia a schválenia Riadiaceho výboru iniciatívy CuRI, vzorka zamestnávateľov 
zaradených do prieskumu pozostávala z 52 fi riem pôsobiacich na území Banskobystrického samo-
správneho kraja. 24 z nich bolo „vybraných strategicky“. Za strategické fi rmy sa považujú známe spo-
ločnosti dôležité pre hospodársky rozvoj regiónu. Tieto fi rmy boli zaradené zámerne, aby výsledky 
prieskumu reprezentovali názory najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Za každý zo šty-
roch subregiónov bolo vybraných šesť top fi riem (spolu teda 24 strategických fi riem). Ostatných 28 
fi riem vo vzorke bolo vybraných náhodne pomocou rámca prevzatého z FinStat-u4, zohľadňujúc 
geografi ckú, sektorovú a veľkostnú heterogenitu zapojených spoločností.

Pôvodne dohodnuté vrstvenie rozhovorov predpokladalo realizáciu rozhovorov so 60 fi rmami. 
Ako sa však ukázalo, naplnenie tohto očakávania bolo problematické, nakoľko počet odmieta-
vých reakcií bol oveľa vyšší, než sa predpokladalo. Po diskusiách s pracovníkmi OŠ BBSK sa autori 
prieskumu preto rozhodli znížiť počet rozhovorov na 50. Zároveň sa dohodlo, že Odbor školstva BBSK 
bude anketárov Svetovej banky podporovať tým, že bude kontaktovať zamestnávateľov a pomôže 
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im zorganizovať jednotlivé rozhovory. Napokon 
sa stanovený cieľ podarilo prekonať a rozhovory 
sa uskutočnili v 52 fi rmách, za čo patrí vďaka 
najmä pracovníkom Odboru školstva BBSK.

Výskumná vzorka (Tabuľka 1 ) bola navrhnutá tak, 
aby bolo zabezpečené rovnomerné zastúpenie:

• štyroch subregiónov5 a 13 okresov v týchto 
subregiónoch

 - Sever: Banská Bystrica, Brezno, Revúca
 - Juh: Zvolen, Detva, Krupina
 - Východ: Lučenec, Rimavská Sobota, 

Poltár, Veľký Krtíš
 - Západ: Žarnovica, Žiar nad Hronom, 

Banská Štiavnica

• Šiestich sektorov/priemyselných odvetví6 
 - Lesné hospodárstvo, poľnohospo-

dárstvo a rybolov
 - Stavebníctvo 
 - Výroba (medziprodukty aj finálne 

výrobky) 
 - Sieťové odvetvia a infraštruktúra (vrá-

tane dopravy) 
 - Obchod (veľkoobchod aj maloobchod) 
 - Služby (napr. zdravotníctvo, sociálne 

služby, informačné technológie (IT), 
cestovný ruch, fi nančné služby alebo 
nehnuteľnosti)

• Piatich veľkostných kategórií fi riem7 
 - Mikrofi rmy(0–9 zamestnancov)
 - Malé fi rmy (10–50 zamestnancov)
 - Stredné fi rmy (51–250 zamestnancov)
 - Veľké fi rmy (251–1000 zamestnancov)
 - Veľmi veľ ké f irmy (1001 a  viac 

zamestnancov)

• Predchádzajúcich skúseností s duálnym 
vzdelávaním

Stretnutia fokusových skupín prebehli počas 
dvoch stretnutí zorganizovaných s ohľadom 
na rozdelenie subregiónov FS1 – Sever: okresy 
Banská Bystrica, Brezno a Revúca (severný sub-
región) a Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská 
Štiavnica (západný subregión); a FS2 – Juh: okresy 
Zvolen, Detva a Krupina (južný subregión) a  
Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár a Veľký Krtíš 
(východný subregión). 

 TABUĽKA 1. Matica výberu výskumnej vzorky pre zamestnáva-
teľský prieskum v rámci komponentu VET 
 — Banskobystrický samosprávny kraj

KRITÉRIUM DEFINÍCIE
PRECENTUÁLNE 
ZASTÚPENIE

SUBREGIÓN • Sever
-Banská Bystrica
-Brezno
-Revúca
• Juh 

-Zvolen
-Detva
-Krupina
• Východ 

-Lučenec
-Rimavská Sobota
-Poltár
-Veľký Krtíš
• Západ

-Žiar Nad Hronom
-Žarnovica
-Banská Štiavnica

25 % (13 fi riem)
7 fi riem
4 fi rmy 
2 fi rmy
27 % (14 fi riem)
5 fi riem
4 fi rmy
5 fi riem 
23 % (12 fi riem)
3 fi rmy
4 fi rmy 
2 fi rmy
3 fi rmy 
25 % (13 fi riem)
8 fi riem
3 fi rmy
2 fi rmy

VEĽKOSŤ FIRMY Počet zamestnancov: 
Mikrofi rmy (0–9)

Malé fi rmy (10–50)

Stredné fi rmy (51–250)

Veľké fi rmy (251–1000)

Veľmi veľké fi rmy (1001+)

9,5 % (5 fi riem)

35 % (18 fi riem)

21 % (11 fi riem)

23 % (12 fi riem)

11,5 % (6 fi riem)

PRIEMYSEL/
ODVETVIE

6 sektorov/odvetvových 
skupín:
Lesné hospodárstvo, poľno-
hospodárstvo, rybolov

Stavebníctvo 

Výroba
- medziprodukty a fi nálne 
výrobky

Siete a infraštruktúra
-doprava, komunikácie, inži-
nierske siete, energie, voda

Obchod
-veľkoobchod aj maloobchod

Služby
- zdravotníctvo, sociálne služ-
by, IT, cestovný ruch, fi nančné 
služby, nehnuteľnosti, dizajn

13 % (7 fi riem)

4 % (2 fi rmy)

58 % (30 fi riem)

4 % (2 fi rmy)

8 % (4 fi rmy)

13 % (7 fi riem)

PREDCHÁDZA-
JÚCE SKÚSENO-
STI S DUÁLNYM 
VZDELÁVANÍM

• Nemá skúsenosť s duálnym 
vzdelávaním

• Má skúsenosť s duálnym 
vzdelávaním

46 % (24 fi riem)

52 % (28 fi riem)

Strategické fi rmy

AGRO CS SLOVAKIA, A.S.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.
COOP JEDNOTA KRUPINA, 
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
DM DROGERIA
ELBA, A.S. 
EVONIK FERMAS S.R.O.
FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU F.D.ROOSWELTA
KNAUF INSULATION, S.R.O.
LIND MOEBLER SLOVAKIA, S.R.O.
NEMAK SLOVAKIA S.R.O. 
ONDREJ TRČAN SONNE CRYSTAL 

PPS GROUP A.S.
SHP HARMANEC, A.S.
SLOVALCO, A.S.
SLOVENSKA SILVER, S.R.O. 
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ 
ZÁVODY, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ, 
JELŠAVA
TAURIS, A.S.
TECHNOGYM EE., S.R.O.
YURA ELTEC CORPORATION 
SLOVAKIA S.R.O.
ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ A.S.
ZVOLENSKÁ MLIEKÁREŇ S.R.O.

Zdroj: Autori, 2020.
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PRIESKUM SOŠ

Prieskum v prostredí stredných odborných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji mal ambí-
ciu posúdiť stav a kvalitu stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy v regióne. Zameral 
sa preto na analýzu ich štruktúry a snahy prispôsobiť sa požiadavkám zamestnávateľov a celkovým 
potrebám trhu práce, a to najmä s ohľadom na nastavenie programov odborného vzdelávania a prí-
pravy, kvalifi kačnú štruktúru učiteľov a vybavenie škôl. Autori prieskumu zhromaždili kvantitatívne 
informácie týkajúce sa statusu študentov, inštruktorov a učiteľov, študijných programov, školských 
zariadení, ich vybavenia a fi nancovania. Zozbierané kvalitatívne informácie sa zas týkali spolu-
práce medzi školami, fi rmami a ďalšími kľúčovými subjektmi, ale aj tém ako sú snaha škôl o zber 
údajov, systémy riadenia kvality, tvorba a prispôsobovanie učebných plánov a osnov či štruktúra 
vzdelávacích programov (napr. stupne vzdelania a certifi kácia, rekvalifi kačné kurzy a kurzy celoži-
votného vzdelávania [CŽV], praktické a pracovné vyučovanie, učitelia a školské zariadenia a pod.).

Stručne povedané, cieľom prieskumu bolo popísať súčasný stav stredných odborných škôl 
v Banskobystrickom  samosprávnom kraji, identifi kovať problematické oblasti, ktoré školám brá-
nia dosahovať vyššiu kvalitu vzdelávania (znižovať nesúlad medzi požadovanými a ponúkanými 
zručnosťami), a identifi kovať  oblasti, v ktorých sa školy musia zlepšiť, aby dokázali ponúkať vhod-
nejšie a modernejšie odborné vzdelávanie. Na základe týchto informácií boli vypracované a rele-
vantným orgánom na regionálnej aj národnej úrovni postúpené odporúčania pre oblasť odborného 
vzdelávania a prípravy. Pri zisťovaní potrebných informácií boli použité tri spôsoby zberu údajov: 
hĺbkové štruktúrované rozhovory, online dotazník a administratívne záznamové hárky.

Rámcom pre prieskum medzi školami a aj pre online dotazník bola nasledujúca hlavná výskumná 
otázka: Ako, a do akej miery, sú SOŠ pripravené časom sa prispôsobiť potrebám fi riem?  

K zodpovedaniu hlavnej otázky prispelo aj päť pomocných otázok:

1. Akú formu, nástroje a obsahovú náplň má spolupráca SOŠ s inými organizáciami? 

2. Ako SOŠ prispôsobujú resp. vytvárajú svoje učebné plány?

3. Ako SOŠ vyhodnocujú svoje interné procesy (týkajúce sa učiteľov, školských zariadení, infraš-
truktúry, fi nančného rámca a výsledkov školy)?

4. Ako SOŠ vnímajú a merajú kvalitu?

5. Aké ďalšie služby SOŠ poskytujú na lokálnej úrovni v rámci svojich subregiónov? V akej kva-
lite sú tieto služby poskytované?

Základné informácie o TAP prieskume a online dotazníku

Prieskum SOŠ

Prieskum SOŠ v Banskobystrickom kraji vychádza z hlavného nástroja projektu Svetovej Banky 
„Training Assessment Project (TAP)“, zameraného na hodnotenie odbornej prípravy, tzv. Training 
Providers Assessment Questionnaire (Hodnotenie poskytovateľov odbornej prípravy). Iniciatíva TAP 
identifi kuje podmienky a postupy, podľa ktorých poskytovatelia odbornej prípravy a vzdelávania 
(s osobitným dôrazom na inštitúcie zamerané na odborné vzdelávanie a prípravu v technických 
odboroch [OVpt]) pracujú, a ktoré prispievajú k ich dobrému výkonu. Partnerské krajiny Svetovej 
banky môžu s pomocou TAP vyplniť informačný defi cit týkajúci sa dvoch otázok: 1) Aké pod-
mienky a postupy robia poskytovateľa vzdelávania úspešným, pričom miera úspešnosti sa meria 
ako percento absolventov, ktorí si po ukončení štúdia nájdu zamestnanie alebo pokračujú v štú-
diu na vyššom stupni resp. prostredníctvom ďalších vzdelávacích aktivít? a 2) S akými prekážkami 
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sa poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy potýkajú najčastejšie a ako sa s nimi vyspora-
dúvajú úspešné inštitúcie? V kontexte komponentu stredného odborného školstva iniciatívy CuRI 
SR sa zameriavame najmä na druhú uvedenú otázku. 

TAP na zodpovedanie spomínanej otázky využíva koncepčný rámec projektu Svetovej banky s názvom 
Systems Approach for Better Education Results Workforce Development (SABER-WfD) identifi kujúci poli-
tiky a postupy, ktoré by mali byť zavedené v rámci národných systémov vzdelávania pracovnej sily, 
aby tieto reálne smerovali k žiadanému dynamickému zosúladeniu dopytu a ponuky v oblasti zruč-
ností pracovníkov. Inými slovami, spomínaný rámec zaznamenáva strategický úmysel politiky týchto 
systémov. TAP je časťou SABER-WfD, ktorá sa zameriava na implementáciu spomínaných politík. 

Hlavným nástrojom na zber dát v rámci TAP je tzv. Hodnotiaci dotazník poskytovateľov odbornej 
prípravy, ktorý bol navrhnutý tak, aby sa pomocou neho dali zozbierať informácie o vstupoch, pro-
cesoch, výstupoch a výsledkoch jednotlivých poskytovateľov. Dotazník skúma aj ďalšie charakte-
ristiky, aktivity realizované na úrovni inštitúcií a hodnoty, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu posky-
tovaných vzdelávacích služieb a odbornej prípravy. Dotazník sa skladá z piatich častí:

1. Základné informácie

2. Vstupy týkajúce sa základných charakteristík študentov, majstrov odborného výcviku a uči-
teľov, vzdelávacích zariadení a fi nancovania

3. Charakteristika a aktivity inštitúcie - časť, v ktorej sa na základe koncepčného rámca 
SABER-WfD skúma prax a postupy využívané vzdelávacími inštitúciami

4. Hodnoty inštitúcie – časť, v ktorej sa skúma miera súhlasu či nesúhlasu respondentov s tvr-
deniami týkajúcimi sa úlohy či mandátu inštitúcie podnikať niektoré kroky

5. Výsledky – časť zameraná na zber dát týkajúcich sa zamestnanosti, príjmov a vzdelanost-
ného statusu absolventov. 

V prieskume zameranom na stredné odborné školy na území BBSK bola použitá modifi kovaná ver-
zia Hodnotiaceho dotazníka poskytovateľov odbornej prípravy ako nástroja TAP, ktorá viac vyho-
vuje potrebám tohto prieskumu a lepšie odráža regionálne špecifi ká. Osobitná pozornosť bola 
v prieskume venovaná nasledovným oblastiam:

• Špecifi cké odvetvia z hľadiska SOŠ v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, ter-
minológia, problémy a zručnosti zamestnancov identifi kované v rámci zamestnávateľského 
prieskumu (Aktivita 1) ako dôležité,

• Predchádzajúce skúsenosti SOŠ s duálnym vzdelávaním a s inými formami praktického 
vyučovania vo fi rmách a v školskom prostredí,

• Poznanie očakávaných krátko-, stredno- a dlhodobých potrieb zamestnávateľov v BBSK 
v oblasti náboru a zručností pracovnej sily zo strany škôl.

Prieskum SOŠ zahŕňal týchto päť modulov:

• Modul 1: Základné informácie – základné identifi kátory ako meno školy, adresa školy a typ 
inštitúcie,

• Modul 2: Strategický rámec – otázky týkajúce sa systémov riadenia, formulovanej vízie 
školy, frekvencie zberu údajov, inšpekcií a auditov,

• Modul 3: Systémový dohľad – otázky týkajúce sa dohľadu nad fi nančnými zdrojmi a roz-
počtom, prispôsobovania učebných plánov, autonómie hodnotenia programov a získa-
ných certifi kácií,
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• Modul 4: Vyučovací systém – zahŕňa otázky týkajúce sa autonómie školy otvárať alebo 
ukončovať študijné programy, základných informácií o študijných programoch (napr. počet 
programov, programy s najvyšším počtom zapísaných študentov, a pod.), hodnotení majstrov 
odborného výcviku/učiteľov, kontaktov s inými inštitúciami a ponuky stáží/učebnej praxe,

• Modul 5: Komentáre – zahŕňa otázky týkajúce sa stavu školských zariadení (napr. budovy) 
a vybavenia učební.

Záznamový hárok

V snahe zredukovať čas potrebný na uskutočnenie osobných rozhovorov a dať viac času riaditeľom 
jednotlivých škôl, aby otázky Hodnotiaceho dotazníka poskytovateľov odbornej prípravy zodpo-
vedali presne a podrobne, boli detailné otázky ohľadne „administratívnych dát“ týkajúcich sa štu-
dentov, učiteľov a škôl zahrnuté do osobitného Záznamového hárku (ZH). Pracovníci OŠ BBSK 
zaslali elektronickú podobu tohto ZH (vo forme tabuľky) všetkým riaditeľom SOŠ, pričom OŠ BBSK 
určil každej škole kontaktnú osobu v prípade, že vyvstanú nejaké otázky alebo technické problémy. 

Okrem pôvodných otázok z Hodnotiaceho dotazníka poskytovateľov odbornej prípravy boli 
do ZH zaradené ako významné doplnenie aj časti, v ktorých sa riaditelia škôl majú vyjadriť k:

• všetkým študijným programom, ktoré je škola oprávnená ponúkať, 

• celkovým počtom zapísaných študentov a kapacite v rámci jednotlivých študijných progra-
mov pred piatimi rokmi, pred tromi rokmi a pred rokom.

Miera odozvy na prieskum

Vyplnené záznamové hárky zaslalo späť spolu 60 SOŠ, čo predstavuje 95 % mieru návratnosti. 41 
škôl však neposkytlo údaje týkajúce sa odpovede na otázku o priemerných mzdách mužov učite-
ľov a žien učiteliek, čo znamená, že v tejto otázke bola miera odozvy len 32 %.

Online dotazník pre SOŠ v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Namiesto plánovaného stretnutia fokusových skupín, ktoré muselo byť zrušené pre pandemické 
opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 platné na území Slovenskej republiky, bola pripravená 
náhradná aktivita spočívajúca v zdieľanom elektronickom dotazníku. Online dotazník vypraco-
vaný pomocou aplikácie Google Docs bol zaslaný riaditeľom všetkých SOŠ v kraji s cieľom zís-
kať podrobnejšie informácie týkajúce sa kľúčových otázok kladených počas osobných stretnutí 
na školách. Dotazník obsahoval 7 jednoduchých otázok a riaditelia škôl mali na ich zodpovedanie 
9 dní (od 24. marca do 1. apríla). Odpovede na jednotlivé otázky a stručná analýza výsledkov boli 
následne postúpené skupine expertov na spripomienkovanie a prioritizáciu odporúčaní vyplýva-
júcich z odpovedí na online dotazník. 

Do elektronického dotazníka sa dostalo týchto 7 otázok:

1. Čo je potrebné spraviť pre zlepšenie komunikácie medzi zamestnávateľmi, strednými odbornými 
školami a inými verejnými i súkromnými aktérmi, aby sa odstránil nesúlad medzi potrebami 
trhu práce a zručnosťami absolventov SOŠ? (Prosím uveďte tri najdôležitejšie odporúčania.)

2. 2.1. Čo by ste navrhli pre zlepšenie kvality a obsahu odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ? 
(Prosím uveďte tri najdôležitejšie odporúčania.)

  2.2. Ako by mal podľa vás vyzerať systém hodnotenia kvality stredného odborného vzdeláva-
nia a prípravy vo vašej inštitúcii?
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  2.3. Čo by ste navrhli pre zlepšenie kvality a obsahu jednotlivých foriem praktického vzdelávania?

3. Ako môžu poskytovatelia stredného odborného vzdelávania a prípravy zatraktívniť vzdelá-
vanie a prispôsobiť ho tak, aby vyhovovalo špecifi ckým skupinám a ich budúcich zamestná-
vateľom (napr. žiakom zo znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym alebo fyzickým 
hendikepom, talentovaným žiakom, a pod.)? (Prosím uveďte tri najdôležitejšie odporúčania.)

4. Čo by, podľa vás, bolo treba spraviť pre lepšiu pripravenosť SOŠ na budúce inovácie a nové 
služby? Ako sa môžu školy stať inovatívnejšími v reakcii na meniace sa potreby spoločnosti 
a trhu práce? (Prosím uveďte tri najdôležitejšie odporúčania.)

5. Čo by ste odporučili pre zlepšenie systému celoživotného vzdelávania pre učiteľov?

6. Čo by ste odporučili ako najdôležitejšie zlepšenie nevyhnutné pre zvýšenie kvality štúdia 
na SOŠ v BBSK?

7. Prosím uveďte akékoľvek poznámky, návrhy a pripomienky k problematike SOŠ uvedenej 
vyššie (nepovinná otázka).

Účastníci prieskumu a nastavenie online dotazníka

Na odporúčanie Riadiaceho výboru iniciatívy CuRI sa prieskumu zúčastnilo všetkých 63 SOŠ, ktoré 
aktuálne pôsobia v Banskobystrickom samosprávnom kraji, a to vrátane verejných (štátnych) a súk-
romných škôl. Do štúdie boli zahrnuté SOŠ z rôznych odvetví hospodárstva a priemyslu, pôsobiace 
v mestách niektorého zo štyroch subregiónov BBSK – na severe, juhu, východe a západe8— kopíru-
júc rovnaké geografi cké delenie regiónu ako v prípade zamestnávateľského prieskumu.

Zber dát bol nastavený tak, aby zahŕňal všetky stredné odborné školy na území BBSK, pričom 
analýzy sa zameriavali na hlavné otázky prieskumu a relevantné subregionálne a/alebo odvetvové 
aspekty podľa  nasledujúceho delenia:

• Štyri subregióny9 (sever, juh, východ, západ) 

• Štyri zoskupenia podľa odvetvia10 (poľnohospodárstvo – potravinársky priemysel a lesnícky 
priemysel, obchod a služby, priemysel a iné)

Zastúpenie

Vyplnený online dotazník zaslalo späť 45 riaditeľov SOŠ, čo predstavuje 71 % mieru návratnosti. 
Školy, ktoré dotazník vyplnili, sa nachádzajú v rôznych okresoch BBSK, vrátane Zvolena, Veľkého 
Krtíša, Banskej Bystrice, Lučenca či Žiaru nad Hronom. Z priemyselných odvetví boli zastúpené 
tri hlavné sektory – priemysel, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel/lesnícky priemysel 
a služby, ale aj obchod, ekonomika, pedagogika či zdravotníctvo. Aktivity sa zúčastnili riaditelia 
štátnych aj súkromných SOŠ v BBSK.

 VÝBER PILOTNÝCH ŠKÔL PRE INVESTIČNÉ BALÍČKY

Metodika výberu pilotných SOŠ bola zvolená nanajvýš starostlivo a kolaboratívnym spôsobom. 
Bolo vybraných osem prioritných SOŠ z piatich odvetví ako zástupcovia rôznych „typov škôl“. Ich 
výber vychádza z výsledkov Aktivity 1 a Aktivity 2, pri zohľadnení kombinácie strategických odvetví, 
trendov na trhu práce a potenciálu škôl pre ďalší rast a napredovanie regiónu. Priority identifi ko-
vali spoločne tímy BBSK, Európskej komisie a Svetovej banky.
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Rozdelenie piatich typov škôl podľa ich prioritného zamerania je nasledovné: 

• SOŠ so zameraním na oblasť priemyslu

• SOŠ so zameraním na podnikanie a malé a stredné podniky (MSP)

• SOŠ so zameraním na oblasť služieb

• SOŠ so zameraním na nové technológie a inovácie

• SOŠ so zameraním na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Vypracovanie kritérií

Tabuľka 2 ponúka stručné zhrnutie všeobecných kritérií, o ktorých sa účastníci CuRI dohodli, 
že budú použité v rámci hodnotenia 44 SOŠ v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Podľa týchto 
kritérií boli za každý typ škôl nominované najmenej tri SOŠ podľa prioritného zamerania jednotli-
vých subregiónov v každej z piatich kategórií. Tieto následne postúpili do fi nálneho výberu pilot-
ných SOŠ v Banskobystrickom kraji nominovaných expertmi Svetovej banky.

 TABUĽKA 2.  Kritériá výberu pilotných SOŠ

HLAVNÉ KRITÉRIÁ SKÓRE HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Pripravenosť 30%

Škola má víziu, reálnu koncepciu /plány alebo rozvojovú stratégiu
Škola vie preukázať už zrealizované kroky
Silný leadership
Podpora spolupráce s partnermi

Potenciálny dopad 20%
Škola preukázala, že má kapacitu na realizáciu cieľov/koncepcií
Udržateľnosť aktivít a výsledkov
Ochota spolupracovať s inými, tímová práca

Reprezentatívnosť 10%

Subregión
Sektor/priemyselné odvetvie/špecializácia 
Veľkosť školy 
Predchádzajúce skúsenosti s duálnym vzdelávaním 

Strategické kritériá 40%

Výrazný dopad na regionálny a miestny rozvoj
Podpora MSP a podnikania
Zameranie na Rómov/marginalizované komunity 
Potenciál na diverzifi kované praktické vyučovanie

Zdroj: Zamestnávateľský prieskum STEP Svetovej banky, 2020, analýza – experti Svetovej banky

Hodnotenie a nominačný proces 

Hodnotenie SOŠ vychádzalo z verejne dostupných údajov, dokumentov a zistení z rôznych verej-
ných zdrojov. Medzi použitými zdrojmi nájdeme webové stránky SOŠ, strategické dokumenty 
na všetkých úrovniach riadenia, relevantné dokumenty BBSK ako sú Regionálna stratégia výchovy 
a vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji na rok 2020 či Koncepcia rozvoja školstva, 
športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2016–2020, výsledky zamestnáva-
teľského prieskumu zrealizovaného v rámci iniciatívy CuRI, výsledky prieskumu SOŠ vykonaného 
v rámci iniciatívy CuRI, závery zo stretnutí expertov k výsledkom prieskumov, výsledky panelo-
vých stretnutí expertov, ale napríklad aj webovú stránku Trendy práce (https://www.trendyprace.
sk/sk), zverejnené analýzy či dokumenty vybraných inštitúcií a organizácií. V prípade, že sa vysky-
tol nejaký údaj, ktorý sa od ostatných výrazne líšil, experti Svetovej banky sa obrátili na kľúčových 
aktérov v danom území alebo odvetví.

 Hodnoteniu a následnej nominácii škôl predchádzali konzultácie s tímom Svetovej banky a zástup-
cami Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom dohodnúť sa na postupe a spôsobe hod-
notenia a výberu pilotných SOŠ. Výsledkom ich snaženia je nasledujúci postup rozdelený do sied-
mych krokov:
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1. krok: Dohoda o výberových kritériách a metóde výberu pilotných SOŠ

2. krok: Rozhodnutie Svetovej banky o rozdelení váhy percentuálnych bodov medzi jednotlivými 
kritériami a bodovacej škály

3. krok: Detailná špecifi kácia a opis jednotlivých kritérií ako zdroja bodovacej škály založenej na  
kvantitatívnych údajoch (napr. počet študentov a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 
miera nezamestnanosti a výsledky maturitných skúšok) a kvalitatívnych údajoch (napr. výsledky 
školy a jej študentov na rôznych súťažiach, spolupráca, partnerstvá, rôznorodosť aktivít školy, vzde-
lávanie učiteľov, a pod.)

4. krok: Vytvorenie tabuľky so skupinami hlavných a vedľajších kritérií na základe ich detailnej 
špecifi kácie a popisu

5. krok: Príprava hodnotiaceho hárku pre každú školu konkrétnym hodnotiteľom, s opisom individu-
álneho hodnotenia každej školy osobitne a s priradením bodov ku každému hodnotiacemu kritériu

6. krok: Konzultácie s expertmi, prispôsobovanie hodnotenia a jeho objektivizácia

7. krok: Sumárna tabuľka s hodnotením škôl a fi nálny návrh nominačnej tabuľky SOŠ pre potreby 
výberu pilotných škôl

Výber stredných odborných škôl

Tabuľka 3 odráža výsledky procesu hodnotenia jednotlivých SOŠ v Banskobystrickom samospráv-
nom kraji a ponúka tri najlepšie nominácie škôl v každom z piatich typov profi lu školy a subregióne. 
Do fi nálnej tabuľky sa napokon dostalo 21 stredných odborných škôl, pretože dve školy získali pri 
hodnotení rovnaký počet bodov. Výsledné rozhodnutie o výbere ôsmich pilotných škôl urobil Odbor 
školstva BBSK na základe konzultácií s tímom Svetovej banky. 
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TABUĽKA 3.  Konečné výsledky nominácie SOŠ

Subregión/ 
územný rozmer

SOŠ so 
zameraním na 
oblasť priemyslu

SOŠ so zameraním 
na podnikanie 
a MSP

SOŠ so zameraním 
na oblasť služieb

SOŠ so 
zameraním na 
nové technológie 
a inovácie

SOŠ so zamer-
aním na oblasť 
poľnohospodárst-
va, potravinárst-
va a lesného 
hospodárstva

Banská Bystrica, 
Brezno, Revúca

Stredná odborná 
škola techniky 
a služieb 
Laskomerského 3, 
Brezno
/2,3,4, N, E, €, @

Súkromná 
spojená škola 
Železiarne 
Podbrezová 
Družby 554/64, 
Podbrezová 
/3, 4, *VETC, €, 
GaL, LLL, @

Spojená škola 
Školská 7, Banská 
Bystrica 
/3,4, N, *VETC, 
€, @

Spojená škola
Kremnička 10, 
Banská Bystrica 
/2,3,4, *VETC, €

Stredná 
odborná škola – 
Szakközépiskola 

– MRK 
Šafárikova 56, 
Tornaľa
/2,3,4, N, €, @, LLL

Hotelová 
akadémia
Malinovského 1, 
Brezno
/N, 5, € 

SPŠ Jozefa 
Murgaša
Hurbanova 6, 
Banská Bystrica 
/4, *VETC, €, 

SOŠ informačných 
technológií
Tajovského 30, 
Banská Bystrica 
/4, @, €, 

Stredná 
zdravotnícka škola
J.G.Tajovského 24, 
Banská Bystrica    
/4, @, N, E, €, 

Stredná odborná 
škola 
Pod Bánošom, 
Banská Bystrica
/3,4, N, *VETC, E, €, 
LLL @

Zvolen, Detva, 
Krupina

Spojená škola
Štúrova 848, 
Detva 
/3, 4, €

SPŠ dopravná 
Sokolská 911/94, 
Zvolen 
/4, E, €, @

SOŠ drevárska 
Lučenecká cesta 
2193/17,  Zvolen,
/3,4, *VETC, €, @

Rimavská Sobota, 
Poltár, Lučenec, 
Veľký Krtíš

Stredná odborná 
škola Poľná 10,  
Veľký Krtíš 
/2,3,4, €, @

SOŠ hotelových 
služieb a dopravy 
Zvolenská cesta 83, 
Lučenec 
/3,4, N, E, *VETC, 
€, @ 

SOŠ technická 
Dukelských 
hrdinov 2, Lučenec 
/3,4, N, €, @

SOŠ technická 
a agropotravinárs-
ka - MRK
Okružná  61, 
Rimavská Sobota 
/2,3,4, N, @, €

Spojená škola
Železničná 5, Poltár 
/2,3,4, N, @, €

Žarnovica, Žiar 
nad Hronom, 
Banská Štiavnica

Súkromná SOŠ 
technická Dr. 
Janského 10, Žiar 
nad Hronom
/3,4, €, 

SOŠ služieb 
a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 
Banská Štiavnica
/2,3,4, N, E, VETC, 
@, €   

SOŠ lesnícka
Akademická 16, 
Banská Štiavnica
/4, VETC, @, 

Pozn.: Pilotné školy sú vyznačené zelenou farbou.; /2,3,4—škola ponúka dvojročné, trojročné a štvorročné učebné odbory; 
N—nadstavbové štúdium; E— externé nadstavbové štúdium; €— škola dostala prostriedky z EÚ (z jedného alebo viacerých 
projektov alebo OP); @—škola má inkluzívny prístup k vzdelávaniu a významné zastúpenie rómskych žiakov alebo má špeciálny 
program pre zraniteľné skupiny; VETC— škola má stredisko praktického vyučovania ofi ciálne akreditované Ministerstvom 
školstva SR (MŠ SR); a LLL—škola ponúka programy celoživotného vzdelávania. MRK – marginalizované rómske komunity.

Zdroj: experti SB 

Na základe vzájomnej dohody boli vybrané tri ďalšie stredné odborné školy, vďaka čomu sa celkový počet škôl oprávne-
ných získať podporu v oblasti spolupráce s vybranými zamestnávateľmi, ako aj fi nančnú podporu z Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra (OPII), zvýšil na osem. Cieľom tejto dodatočnej nominácie je snaha o cielenejšie zapojenie 
zamestnávateľov do praktického vyučovania a systému duálneho vzdelávania prostredníctvom investícií do inovatív-
nych technológií. Tri dodatočne nominované školy sú:

• SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

• SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

• Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš
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V úvode tejto časti uvádzame analýzy a výsledky prieskumov realizovaných medzi zamestnávateľmi 
a medzi strednými odbornými školami. Po nich nasleduje opis prípravy investičných balíčkov, vrá-
tane zhrnutia jednotlivých balíčkov. 

ZAMESTNÁVATEĽSKÝ PRIESKUM A PRIESKUM SOŠ

Dôkazy a dôsledky nesúladu zručností absolventov s požiadavkami trhu práce 

Existujú jasné dôkazy o tom, že medzi očakávaniami zamestnávateľov a kvalitou zručností absol-
ventov stredných odborných škôl je značný nesúlad. Absolventi SOŠ majú dobrú úroveň jazy-
kových znalostí aj základných a pokročilých počítačových zručností, väčšina zapojených fi riem 
zo všetkých odvetví však uviedla, že noví zamestnanci nemajú dostatočné zručnosti na vykonáva-
nie svojich pracovných úloh (viď Obr. 3 ). Ukazuje sa, že spomedzi kľúčových zručnosti im chýbajú 
práve tzv. „mäkké zručnosti“, ako je napr. schopnosť spolupracovať s inými, schopnosť počúvať 
iných, schopnosť ľahko sa prispôsobiť novým úlohám/zmenám či schopnosť hľadať nové a inova-
tívne spôsoby vykonávania rôznych činností.  Tento obrovský nesúlad má negatívny dopad na trh 
práce. Nedostupnosť pracovnej sily a nepostačujúca odborná príprava predstavujú pre väčšinu 
fi riem prekážku. Takmer polovica respondentov zapojených do prieskumu vníma, že tieto faktory 
týkajúce sa práce sú pre rast fi rmy výrazne obmedzujúce.

OBRÁZOK 3.  Problém s nedostatkom pracovných síl: Uchádzači nemali potrebné zručnosti (delenie 
podľa odvetví)
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Zlyhanie spolupráce a koordinácie 

Hoci fi rmy sú zastúpené v niektorých aspektoch riadenia škôl, len málo dôkazov svedčí o tom, 
že sú zároveň strategickým spôsobom zapojené do navrhovania, implementácie a hodnotenia 
školských programov. Všetky stredné odborné školy v Banskobystrickom kraji uviedli, že majú ria-
diace komisie a správne rady, pričom približne polovicu ich členov tvoria odborníci z relevantných 
odvetví alebo členovia profesných odvetvových združení. Hlbšia analýza však ukázala, že tieto sub-
jekty nie sú efektívne zapájané do činnosti škôl. Menej ako polovica škôl uviedla, že má vypraco-
vanú stratégiu na zaangažovanie priemyselných skupín, podnikateľských asociácií alebo zamestná-
vateľov do rozhodovacích procesov. Väčšina škôl poskytuje stáže, no tieto programy ponúkajú len 
obmedzenú interakciu a malú spätnú väzbu medzi školami a fi rmami. Nedostatočná spolupráca 
a koordinácia medzi zamestnávateľmi a školami znemožňuje vzájomné porozumenie a zmysluplnú 
spoluprácu, čo významnou mierou prispieva k nesúladu medzi zručnosťami absolventov a požia-
davkami trhu práce. 

Navyše, zamestnávatelia pri najímaní nových zamestnancov využívajú najmä neformálne postupy. 
Firmy oveľa častejšie využívajú internetovú inzerciu než formálne postupy, ako sú napr.  služby 
Úradu práce alebo sprostredkovateľské služby. 

Oddelený vývoj študijných programov, vyučovania a učenia sa (vrátane duálneho 

vzdelávania a praktického a teoretického vyučovania)

Tvorba, realizácia a hodnotenie študijných programov a učebných osnov je príliš ovplyvnené 
potrebou dodržiavať ofi ciálne predpisy, v dôsledku čoho školy strácajú kľúčové príležitosti rea-
govať na vstupy prichádzajúce z trhu práce a zosúladiť sa s nimi. Každoročné interné hodnote-
nie, čo je proces zavedený na väčšine škôl, poskytuje príležitosť na: (i) zmysluplnú interakciu s pod-
nikmi a získanie spätnej väzby z ich strany, (ii) prepracovanie učebných osnov v súlade so štátnymi 
normami a (iii) dôkladné a nezávislé zhodnotenie po ukončení študijných programov so zapojením 
partnerov z podnikateľského prostredia. Žiaľ, školy majú tendenciu príliš sa zameriavať na dodr-
žiavanie celoštátnych predpisov, pričom neprihliadajú na to, aké zručnosti sú potrebné na pracov-
nom trhu. Iba 16 % škôl uviedlo, že pri určovaní obsahu študijného programu posudzujú potrebu 
zručností na trhu práce. Zdá sa, že v usmerňujúcich predpisoch alebo v ich implementácii sú nedo-
statky, pre ktoré predpisy nevedia zabezpečiť, aby študijné programy a vyučovací proces dokázali 
vytvárať u absolventov potrebné zručnosti.

Tento nesúlad je zrejmý napríklad pri preverovaní zručností absolventov, keď len 30 % škôl uviedlo, 
že ich absolventi sú schopní pracovať so špičkovými výrobnými zariadeniami, pričom z pohľadu 
zamestnávateľov je to jedna z najvyššie hodnotených zručností. Ďalším alarmujúcim zistením je, 
že celý rozsah odbornej prípravy zabezpečuje len malé percento fi riem v regióne. Pohľad na zapo-
jenie jednotlivých sektorov ukazuje, že až 91 % ofi ciálnych stáží a praxe v rámci systému duálneho 
vzdelávania zabezpečujú len štyri výrobné spoločnosti. 

Obmedzenia interných školských procesov zameraných na zabezpečenie a zvyšova-

nie kvality 

Súčasný proces riadenia kvality je neštruktúrovaný, čo vytvára priestor pre chyby, nekonzistet-
nosť a nedostatočnú spätnú väzbu. Formálny hodnotiaci proces je najbežnejším kritériom na hod-
notenie výkonu škôl. Väčšina škôl raz alebo dvakrát ročne organizuje interné stretnutia, na kto-
rých sa hodnotí výkon zamestnancov, a spätná väzba od študentov a absolventov sa zväčša získava 
prostredníctvom neformálnych kanálov.  Najbežnejší prístup k hodnoteniu pôsobenia a výkonov 
študentov počas praxe alebo stáží je buď prostredníctvom hodnotiacich formulárov zasielaných 
ich zamestnávateľom alebo formou sporadických rozhovorov s nimi. Na väčšine škôl však chýba 
systém riadenia kvality, v ktorom by sa každoročne zhromažďovali údaje o výkone pedagogických 
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OBRÁZOK 4.  Aké mechanizmy využíva vaša inštitúcia na zabezpečenie súladu svojej činnosti 
s predpismi (v %)?
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Zdroj: Autori.

zamestnancov na základe hodnotenia učiteľov. Len 27 % regionálnych škôl uviedlo, že má zave-
dený formálny systém riadenia kvality. Alarmujúce je, že 33 % škôl uviedlo, že ich činnosť je v súlade 
s relevantnými predpismi a nepotrebujú ich pravidelne prehodnocovať (viď Obr. 4). 

Riaditelia radia medzi prekážky zlepšovania škôl najmä vládne nariadenia, rozpočtové obmedze-
nia a neschopnosť nájsť učiteľov s príslušnými kompetenciami. Odporúča sa, aby sa riadiace orgány 
v oblasti školstva snažili hľadať spôsoby zatraktívnenia povolania učiteľa odborného vzdelávania 
pre širší okruh uchádzačov s priamou skúsenosťou v odbore a so zručnosťami, ktoré zamestnáva-
telia vyhľadávajú. Zároveň by bolo vhodné, aby relevantné orgány dali riaditeľom škôl väčšiu slo-
bodu pri kontrole nastavenia študijných programov tak, aby sa zvýšila ich relevantnosť a zlepšila 
sa uplatniteľnosť ich absolventov na trhu práce. 

Nedostatočné kapacity v rámci služieb kariérneho poradenstva a nedostatočný dô-

raz na celoživotné vzdelávanie (CŽV)

Zdroje na podporu prechodu študentov na trh práce a ich ďalšieho profesného rozvoja sú obme-
dzené. Takéto zdroje môžu, okrem iného, zahŕňať: (i) špecializované kariérne centrá, (ii) vyškole-
ných kariérnych poradcov s príslušnými znalosťami v relevantnom odvetví, (iii) pravidelné orien-
tačné, náborové a networkingové podujatia, (iv) učiteľov so správnymi kompetenciami a (v) neustále 
sa rozširujúcu sieť umožňujúcu realizáciu stáží a učňovskej praxe v rôznych odvetviach. Kariérni 
poradcovia sú až príliš často zamestnaní len na čiastočný úväzok alebo súčasne zastávajú aj inú 
pracovnú pozíciu. Len málo škôl má špecializované centrá kariérneho poradenstva alebo koordi-
nuje žiadosti o zamestnanie absolventov. 

Podobne, školy neprioritizujú služby celoživotného vzdelávania pre skúsených pracovníkov, ktorí 
si chcú rozšíriť svoje zručnosti, a pre fi rmy, ktoré chcú svojim pracovníkom ponúknuť možnosti 
profesionálneho rastu. Riaditelia škôl si síce uvedomujú, že ponuka kurzov celoživotného vzdelá-
vania a reakreditačných kurzov je jedným z významných spôsobov, ako zabezpečiť, aby ich školy 
boli pripravené na inovácie a nové služby na trhu práce, no tieto programy zvyčajne nie sú priori-
tou a ich ponuka sa nerozširuje. 

Nesúlad medzi kvalifi káciou učiteľov a výsledkami študentov

V systéme odborného vzdelávania a prípravy sú vysokokvalifi kovaní učitelia s vysokoškolskými 
titulmi aj so skúsenosťami v oblasti výučby a priemyslu, ale tieto odborné znalosti sa nemusia 
nevyhnutne pretaviť do lepších výsledkov študentov či do lepšej vnímavosti voči požiadavkám 
na zručnosti a znalosti na strane zamestnávateľov. Učitelia odborného vzdelávania a prípravy majú 
väčšinou vysokoškolské vzdelanie, väčšina z nich pracuje na plný úväzok a má viac ako 10 rokov praxe 
v relevantnom odvetví a v školstve. Nie je jasné, či učitelia majú nejaký vplyv na nedostatok zručností 

Iné (prosím uveďte)

Činnosť inštitúcie je v súlade s predpismi a nie je potrebné 
predpisy tak často prehodnocovať 

Každoročné formálne prehodnotenie 
predpisov a ich dodržiavania 

Rýchla kontrola súladu ako príprava 
na ofi ciálne návštevy

Príležitostné prehodnotenie zmien predpisov pre 
poskytovateľov odborného vzdelávania
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absolventov. Je možné, že učitelia s dlhšou praxou v priemysle a vo výučbe si neosvojili nové tech-
niky alebo požiadavky špecifi cké pre daný sektor. To by tiež mohlo vytvárať dojem, že zlyháva pro-
ces prijímania nových učiteľov s relevantnými súčasnými zručnosťami a vedomosťami. Na druhej 
strane to však tiež môže znamenať, že kvalifi kácia a profi l učiteľa nie sú pre nedostatok zručností 
určujúce. Relevantné orgány v oblasti odborného vzdelávania a prípravy by sa mali sa touto prob-
lematikou mali zaoberať ako jednou zo svojich priorít. Bolo by tiež žiaduce vyvinúť snahu o vytvo-
renie udržateľnejšieho systému kariérneho rastu učiteľov. Ako uvádzame vyššie, systém riadenia 
a zabezpečenia kvality založený na údajoch by tiež mohol poskytnúť lepší prehľad o vplyve kvali-
fi kácie a profi lu učiteľov na výsledky vzdelávania študentov.

Nevyvážené podmienky a vstupy na stredných odborných školách

Orgány na regionálnej aj národnej úrovni by mali prioritne podporovať školy, ktoré majú prob-
lém so zabezpečením priestorov a vybavenia pre svojich študentov. Školy síce majú funkčné vyba-
venie, veľký počet škôl však nemá to, čo potrebuje. Iba 42 % škôl má dostatočné priestorové mož-
nosti, nástroje a vybavenie, zatiaľ čo 26 % škôl uviedlo, že v súčasnosti nie sú svojim študentom 
schopné poskytnúť dostatočné vybavenie, a 32 % ich uviedlo, že ich schopnosť zabezpečiť potrebné 
vybavenie pre svojich študentov sa líši z roka na rok v závislosti od počtu zapísaných študentov. 
Rozdiely sú aj medzi jednotlivými školami aj medzi subregiónmi. Riaditelia škôl uviedli, že zlep-
šenie vybavenia škôl, najmä učební a dielní, je kľúčovou súčasťou prípravy škôl na očakávané ino-
vácie na trhu práce. 

Statický biznis model a nedostatok inovácií

Keď ide o spôsob podnikania, SOŠ musia myslieť nekonvenčne. Priestor na inovácie nájdeme v mno-
hých aspektoch odborného vzdelávania a prípravy, pričom oblasti fi nancovania a marketing môžu 
poslúžiť ako skvelé príklady. Školy by mali preskúmať možnosti vytvárania príjmov ako spôsobu 
zlepšovania fi nančného zdravia školy, školskej infraštruktúry či zdrojov pre študentov. Efektívne 
vytváranie príjmov má tiež potenciál zvýšiť regionálny význam škôl a systému odborného vzde-
lávania. Až na 30 % idú všetky výdavky stredných odborných škôl na mzdy zamestnancov, preto 
na nespočetné množstvo aktivít a  činností, ktoré školy potrebujú na to, aby boli úspešné, zostávajú 
len obmedzené zdroje. Niektorým školám sa darí vytvárať dodatočné príjmy na pokrytie kategórií 
výdavkov, ako sú napr. vysoké náklady na infraštruktúru. Stredné odborné školy môžu tiež gene-
rovať príjmy mnohými inými spôsobmi, napríklad predajom predmetov, ktoré ich študenti vyro-
bili (napr. stravovanie/potraviny, nábytok a podobne), ďalej pomocou poskytovania rekvalifi kač-
ných kurzov, prenájmu priestorov a vyberania poplatkov za využívanie školských zariadení (napr. 
bazénov, dielní a pod.) alebo vybavenia. Školy by mali poznať pravidlá poskytovania štátnej pomoci 
na podporu inovácií a investícií na zlepšenie kvality.  Školy navyše nevyužívajú marketingové prí-
ležitosti. Prepojenie SOŠ a trhu práce je potrebné vnímať ako hnaciu silu, pričom toto posolstvo 
by malo byť  propagované prostredníctvom dostupných tradičných médií a pomocou sociálnych sietí.

Študijné programy – otváranie a ukončovanie programov, zápis študentov na študij-

né programy, ich kapacita a analýza

Stredné odborné školy a ich študijné programy čelia riziku slabej životaschopnosti programov 
a poklesu počtu študentov, pričom často im chýba adekvátna analýza a vstupy, ktoré by im umožnili 
prijímať informované rozhodnutia. Školy i relevantné orgány by mali zvážiť prijatie strategického 
smerovania alebo optimalizačnej stratégie, ktorou by sa riadili pri rozhodovaní o otváraní a zatvá-
raní stredných odborných škôl. Existujú nové trendy, ktoré by mohli dostať školy s už tak obme-
dzenými zdrojmi do ešte náročnejšej pozície: (i) školy chcú ponúkať nové vzdelávacie programy, (ii) 
viac študijných programov bolo otvorených ako zatvorených/ukončených (viď Obr.  5) a (iii) v mno-
hých školách naďalej existujú programy s nízkym počtom študentov. 
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Na 13 % z celkového počtu 164 študijných programov ponúkaných strednými odbornými školami  
sa za posledný rok nezapísal žiadny študent. Spolu 25 % programov, ktoré boli v minulom roku 
v ponuke, nemalo žiadnu kapacitu alebo boli naplnené na 19–50 % svojej kapacity. OŠ BBSK aj ria-
ditelia jednotlivých škôl by tejto skutočnosti mali venovať naliehavú pozornosť a zaoberať sa ňou 
podrobnejšie. 

Podrobnejšie skúmanie dôvodov, pre ktoré sú niektoré školy (napríklad z odvetvia agropotravi-
nárstva/lesného hospodárstva) úspešné a darí sa im zaistiť relevantnosť svojich programov a udr-
žať počty zapísaných študentov, by mohlo priniesť cenné informácie k tejto téme. Navyše, niekto-
rým školám by mohla pomôcť intenzívnejšia diskusia o kompromisoch pri zachovávaní programov, 
na ktoré sa študenti nehlásia. Školy veria, že sa im v budúcnosti podarí zvýšiť záujem o tieto programy, 
ak sa však tento trend nepodchytí vhodným spôsobom, môže mať devastačné následky. 

Rastúca miera predčasného ukončovania štúdia 

Značná časť prípadov predčasného ukončenia štúdia na SOŠ sa spája s akademickou alebo fi nanč-
nou náročnosťou štúdia. OŠ BBSK a riaditelia škôl by sa mali podrobnejšie zaoberať dôvodmi také-
hoto predčasného ukončenia štúdia, najmä v prípade 20 % študentov, ktorí štúdium ukončujú pre-
časne preto, že ich študijný program je pre nich príliš náročný. Treba zvážiť dve vysvetlenia: buď 
základné školy nepripravujú žiakov na štúdium na SOŠ dostatočne a vhodným spôsobom alebo 
je potrebné prispôsobiť súčasné učebné osnovy odborného vzdelávania a prípravy na stredných ško-
lách tak, aby zodpovedali úrovni zručností študentov. Pokiaľ ide o fi nančné problémy ako dôvod pred-
časného štúdia, najvyššie percento študentov (12,7 %), ktorí ukončili štúdium z dôvodu fi nančných 
ťažkostí bolo v severnom subregióne. Z pohľadu odvetvového delenia bol najvyšší podiel takýchto 
študentov (13 %) v sektore priemyslu a služieb/obchodu. Tento dodatočný tlak na študentov s niž-
ším sociálno-ekonomickým statusom spôsobuje ešte vyššie riziko, že budú nútení štúdium ukončiť 
predčasne, lebo si ho nebudú môcť dovoliť. Riešením by mohlo byť vytvorenie nových alebo rozší-
renie existujúcich plánov fi nancovania s cieľom ponúknuť podporu tým študentom, ktorí ju naj-
viac potrebujú. Hoci je v BBSK momentálne len nízka dynamika na prekonanie týchto problémov, 
na riešenie tohto vážneho problému je potrebné skoordinovať spoločné úsilie všetkých zaintereso-
vaných subjektov (ako sú napr. zriaďovatelia škôl, vedenie jednotlivých škôl, mimovládne organi-
zácie [MVO], zamestnávatelia, komunita či rodiny študentov).

OBRÁZOK 5.  Zavádzanie a ukončovanie študijných programov za ostatné tri roky

         Podiel otvorených študijných programov               Podiel ukončených študijných programov

Zdroj: Autori.

 yes no  yes noNie Áno Nie Áno
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INVESTIČNÉ BALÍČKY

Hlavným cieľom Aktivity 3 bolo vytvoriť návrh samostatného investičného balíčka pre každú z pilotných škôl. Ide o výsle-
dok komplexného niekoľkomesačného procesu zahŕňajúceho úzku spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stra-
nami, ktorému predchádzalo schválenie výberu pilotných škôl zo strany Riadiaceho výboru iniciatívy CuRI. Súčasťou 
procesu, na čele ktorého stáli experti Svetovej banky, bolo aj budovanie relevantných kapacít na pilotných školách.

Proces vytvárania investičných balíčkov pre pilotné SOŠ pozostával z viacerých krokov radených v dohodnutom časo-
vom slede, no časový rozvrh prípravy balíčkov bol výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 (Tabuľka 4).

TA BUĽKA 4.  Jednotlivé kroky tvorby investičných balíčkov

1. Rozhodnutie Riadiaceho 
výboru iniciatívy CuRI

Výber 5–8 pilotných SOŠ v regióne

2. Informácie/Akceptácia OŠ BBSK poslal ofi ciálne oznámenie vybraným školám a požiadal ich vedenia o potvrdenie 
záujmu o účasť na tvorbe investičných balíčkov a v individuálnych projektoch. 

3. Úvodný workshop Úvodné stretnutie sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 konalo formou online webinára 
a jeho program zahŕňal: (a) informácie o projekte CuRI a jeho cieľoch v komponente SOŠ; 
b) účel a ciele investičných balíčkov, vrátane konkrétnych príkladov; c) očakávané diskusie 
projektových tímov na jednotlivých školách,  výstupy a prezentácie počiatočných návrhov 
; a d) časové harmonogramy. 

4. Online webinár pre SOŠ 
na tému tvorby investičných 
balíčkov

Interaktívny vzdelávací program pre projektové tímy na jednotlivých školách, za účasti 
zástupcov vybraných oddelení BBSK a expertov Svetovej banky. 

V rámci webinára boli poskytnuté informácie o procese tvorby investičných balíčkov 
a projektové tímy mali možnosť na základe predložených formulárov spracovať prvé 
počiatočné návrhy projektov.

Komunikácia medzi jednotlivými projektovými tímami, ďalšími zainteresovanými 
subjektmi a BBSK prebieha na platforme Microsoft Teams.

5. Úvodné individuálne 
konzultácie s projektovými 
tímami na jednotlivých SOŠ

Doplnkové informácie a usmernenia zamerané na: (a) prvotné hodnotenie počiatočných 
návrhov škôl a poskytovanie spätnej väzby zo strany expertov; b) identifi káciu možných 
prekážok implementácie investičných balíčkov, a (c) dohode na ďalších krokoch 
a následných aktivitách nadväzujúcich na prvotný návrh investičného balíčka.

6. Online prezentácie prvých 
návrhov

Na základe spätnej väzby zo strany účastníkov online prezentácie školské projektové 
tímy zvážili modifi káciu návrhov svojich individuálnych projektov, vrátane ich prioritizácie 
a posúdenia otázky časovej náročnosti ich prípravy, pred predbežným posúdením ich 
uskutočniteľnosti.

7. Nadväzujúce aktivity 
a predbežné posúdenie 
uskutočniteľnosti projektov

BBSK zrealizovalo štúdiu uskutočniteľnosti projektov a boli identifi kované potenciálne 
modifi kácie vybraných individuálnych projektov navrhovaných pilotnými SOŠ 
(z technického, fi nančného a inštitucionálneho hľadiska).

Jedným z výsledkov predbežného posúdenia uskutočniteľnosti bol  návrh na tzv. spoločný 
prierezový projekt SOŠ na území BBSK.

8. Individuálne konzultácie 
a poskytnutie spätnej väzby SOŠ

Finalizácia návrhov individuálnych projektov tvoriacich investičný balíček ako výsledok 
spolupráce s ostatnými zainteresovanými subjektmi a príslušnými ministerstvami 
(napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva 
SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenská obchodná a priemyselná 
komora, a pod.)

9. Príprava fi nálnych verzií 
investičných balíčkov pre 
jednotlivé SOŠ

Príprava na prezentáciu pred Riadiacim výborom iniciatívy CuRI

10. Schválenie návrhov 
investičných balíčkov pre pilotné 
SOŠ 

Zasadanie Riadiaceho výboru 
v júni 2020

Riadiaci výbor iniciatívy CuRI schválil návrhy investičných balíčkov pre 8 pilotných SOŠ 
a prvý návrh spoločného prierezového projektu SOŠ na území BBSK.

Riadiaci výbor iniciatívy CuRI predstaviteľom BBSK odporučil pokračovať v prípravných 
aktivitách, ako je napr. príprava štúdií uskutočniteľnosti, proces VO, príprava projektovej 
dokumentácie, konzultácie s relevantnými riadiacimi orgánmi (RO) a so zástupcami 
zamestnávateľov, odborových združení, profesných organizácií a pod.

Zdroj: Autori.
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V júli a auguste 2020 prebehli medzi zástupcami BBSK a expertmi Svetovej banky intenzívne roko-
vania týkajúce sa vplyvu zmien súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 na možnosti fi nan-
covania navrhovaných investičných balíčkov. Jednotlivé investičné balíčky aj spoločný prierezový 
projekt SOŠ na území BBSK boli čiastočne upravené na úrovni investičných priorít (IP). Podrobný 
harmonogram uvádzame v Prílohe 2.

Nižšie uvádzame zhrnutie každého z ôsmich navrhovaných investičných balíčkov (IB) pre jednotlivé 
SOŠ v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Všetky zhrnutia majú identickú štruktúru, v rámci 
ktorej sa delia na nasledujúce časti: zámer, špecifi cké ciele, celková plánovaná investícia, očaká-
vané výsledky a dopad integrovanej investície. 

Návrh investičného balíčka 1:  SOŠ so zameraním na oblasť priemyslu 
Pilotná škola: Spojená škola, Štúrova 848, Detva   
Názov investičného balíčka: INDUSTRY 4.0 ako výzva pre odborné vzdelávanie a prípravu 

Zámer IB: 

Hlavným zámerom je vytvoriť vzdelávacie centrum, ktoré bude žiakom poskytovať odborné vzde-
lávacie služby v súlade s potrebami regiónu a s modernými priemyselnými trendmi. Okrem žiakov 
a pedagogických zamestnancov školy budú môcť služby vzdelávacieho centra využívať aj ostatné 
SOŠ v regióne, ale aj zamestnanci fi riem alebo uchádzači o zamestnanie.

Cieľom je tiež podpora odborného vzdelávania a modernizácia školského vzdelávacieho programu 
tak, aby zohľadňoval potreby praxe, a aby za zaistilo zvyšovanie kvality vzdelávania (vrátane nefor-
málneho vzdelávania) a inovovali sa vyučovacie metódy aj komunikačné kanály využívané školou.

Integrovaný investičný balíček pozostáva z troch individuálnych projektov so špecifi ckými cieľmi:

• Výstavba regionálneho vzdelávacieho centra pre technické profesie

• Modernizácia a inovácia vzdelávacieho procesu a podpora neformálneho vzdelávania

• Propagácia technického vzdelávania

Špecifi cké ciele IB: 

• Modernizovať podmienky odborného vzdelávania a prípravy v Spojenej škole v Detve s cie-
ľom zvýšiť počet žiakov študujúcich v technických profesiách

• V úzkej spolupráci so zamestnávateľmi pôsobiacimi v regióne sa zamerať na modernizá-
ciu priestorov praktického vyučovania aj na inováciu školského vzdelávacieho programu 
a na zvyšovanie kvality vzdelávania

• Systematicky analyzovať potreby regionálneho trhu práce tak, aby škola pripravovala absol-
ventov vybavených potrebnými zručnosťami a vedomosťami

• Okrem technickej a obsahovej modernizácie sa zamerať aj na inovatívne pedagogické metódy 
vo forme online výučby, ako aj na vzdelávanie pedagogických zamestnancov

• V spolupráci so zamestnávateľmi pripraviť vzdelávacie programy (prezenčné alebo v online 
forme) pre žiakov, pedagogických zamestnancov, zamestnancov fi riem a uchádzačov o zamest-
nanie tak, aby sa výsledky navrhovanej modernizácie mohli  efektívne využívať aj v šir-
šom meradle
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• Intenzívne propagovať technické vzdelávanie na základných školách

• Zaviesť na škole medzinárodný systém hodnotenia kvality EQAVET

• Zriadiť centrum kariérneho poradenstva zameraného na žiakov základných škôl a výchov-
ných poradcov; a využiť spoločné aktivity na zvyšovanie záujmu detí a mládeže o tech-
nické profesie

Celková plánovaná investícia v hodnote 4 795 000 eur je určená na modernizáciu odborných 
učební, pracovísk a príslušnej školskej infraštruktúry, posilnenie odborných kapacít školy, vzdelá-
vanie pedagogických a nepedagogických odborných zamestnancov školy a na nové školské zaria-
denia a vybavenie.

Očakávané výsledky a dopad IB: 

Novozriadené vzdelávacie centrum sa bude primárne zameriavať na vzdelávanie žiakov pripravu-
júcich sa na strojárske profesie. Vízia centra je pripravovať žiakov v oblasti programovania, práce 
s CNC strojmi, automatizácie, robotiky, metrológie, informatizácie a virtuálnej reality. Na tento účel 
bude doplnené strojné a technologické vybavenie, ktoré umožní realizáciu praktického vyučovania 
nielen pre žiakov školy, ale aj pre ostatné SOŠ v kraji.  Školiace stredisko bude určené aj pre učite-
ľov a žiakov základných škôl v regióne, ďalej pre odborných lektorov a podnikových majstrov. Žiaci 
si budú môcť otestovať  svoje zručnosti a získať tak reálny pohľad na modernú strojársku výrobu, 
ktorá dnes už nie je ťažkou prácou v náročných podmienkach. Navyše sa to bude diať v úzkej spolu-
práci so zamestnávateľmi, čo ešte zvýši šance študentov na získanie zamestnania v regióne. Takáto 
skúsenosť zvýši motiváciu detí študovať v technických študijných odboroch.

Dôležitým výstupom projektu bude aj aktualizácia a inovácia školského vzdelávacieho programu, 
ktorá bude prebiehať v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a profesnými organizáciami pôsobia-
cimi v regióne. Táto aktivita si vyžaduje pravidelnú analýzu trhu práce, zapájanie fi riem do vyu-
čovacieho procesu, neustále zvyšovanie kvality a účasť na projektoch medzinárodnej spolupráce.

Okrem strojárskych profesií sa škola chce zamerať aj na rozvoj duálneho vzdelávania pre žiakov 
v študijných programoch obchodnej akadémie a na vytvorenie poradenského centra poskytujú-
ceho konzultácie v oblasti ekonomického a právneho poradenstva pre záujemcov o podnikanie.

Návrh investičného balíčka 2: SOŠ so zameraním na podnikanie a MSP  
Pilotná škola: Stredná odborná škola, Šafárikova 56, Tornaľa
Názov investičného balíčka: Otvorená priateľská škola — škola pre každého

Zámer IB:   

Zámery projektu sú defi nované nasledovne: urobiť zo SOŠ modernú vzdelávaciu inštitúciu nielen 
pre žiakov, ale aj pre nezamestnaných a ďalších záujemcov, ako sú napr. marginalizované rómske 
komunity (MRK) a iné sociálne slabšie skupiny z regiónu a okolia, zlepšiť ich sociálne postavenie 
prostredníctvom zlepšovania ich odborných zručností a podpory ich uplatnenia na trhu práce, zlep-
šiť komunikáciu s ďalšími aktérmi zapojenými v systéme odborného vzdelávania a prípravy a pro-
pagovať previazanosť vzdelávania a poradenstva v kontexte celoživotného vzdelávania.

Škola chce spomínané zámery dosiahnuť prostredníctvom týchto aktivít:

• Motivujúca škola — vytvorenie motivujúceho a bezpečného prostredia pre žiakov, rekon-
štrukcia a dostavba budovy školy a úprava jej školy s vytvorením zón pre žiakov

• Inkluzívna škola — špecifi cké vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov, nové formy 
motivácie a podporné služby pre študentov, inovácia obsahu a foriem vzdelávania 
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• Spolupracujúca škola — spoločné aktivity a projekty školy s partnerskými organizáciami 
z odvetvia a regiónu; propagácia školy, jej výsledkov, vzdelávacích možností a doplnkových 
služieb, ktoré ponúka

• Praktická škola — nové špecializované pracoviská v školiacom stredisku slúžiace žiakom 
aj účastníkom programov celoživotného vzdelávania, nové formy praktického vzdeláva-
nia pre zamestnávateľov, v ktorých sa praktické vzdelávanie spája s „užitočnými“  pro-
duktmi a službami

Špecifi cké ciele IB: 

• Vytvoriť pre žiakov motivujúce a bezpečné prostredie 

• Podporovať spoločné aktivity a projekty školy s partnerskými organizáciami z odvetvia 
a regiónu 

• Poskytovať špecifi cké vzdelávanie učiteľov a ďalších zamestnancov škôl

• Zriadiť nové špecializované pracoviská slúžiace žiakom aj účastníkom programov celoži-
votného vzdelávania

• Zlepšiť vzdelávacie podmienky a prispôsobiť ich potrebám špecifi ckých skupín žiakov (obsa-
hová a formálna stránka vzdelávania, kvalifi kovaní učitelia, podporné služby)

• Zlepšiť kvalitu vzdelávacieho procesu 

• Zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa, zlepšiť dochádzku žiakov a ich výsledky a podporovať mobi-
litu žiakov i učiteľov

Navrhovaná koncepcia IB zahŕňa: rekonštrukcie, stavebné úpravy a dostavbu budovy školy a jej 
okolia, zriadenie nových učební a pracovísk odborného výcviku a ich vybavenie najmodernejším 
zariadením a prístrojmi; vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti nových 
metód, foriem a obsahu vzdelávania (s dôrazom na inkluzívne, praktické a celoživotné vzdeláva-
nie), zavedenie a následné overenie nástrojov na motivovanie žiakov  a na poskytovanie podpor-
ných služieb, propagácia školy a príprava nových aktivít a projektov realizovaných so súčasnými 
aj budúcimi partnermi.

Celková plánovaná investícia v hodnote 3 456 000 eur je určená na rozvoj študijných programov, 
materiálové a technické vybavenie pracovísk odborného výcviku, vzdelávanie zamestnancov školy, 
podporu inklúzie a spolupráce so zamestnávateľmi a na rozširovanie kapacity školy.

Očakávané výsledky a dopad IB: 

Škola má ambíciu najmä posilniť spoluprácu s organizáciami a inštitúciami aktívnymi v oblasti 
inkluzívneho vzdelávania, posilňovať neformálne komunitné vzdelávanie a zavádzať (a pilotnou 
formou otestovať) nové vzdelávacie programy pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. 
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Návrh investičného balíčka 3: SOŠ so zameraním na oblasť služieb 
Pilotná škola: SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec 
Názov investičného balíčka: Inovatívna škola — Novohrad na tanieri

Zámer IB: 

Zámerom projektu je vytvoriť výnimočné vzdelávacie prostredie pomocou vybudovania školy ako 
centra celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestov-
ného ruchu a služieb nielen pre žiakov SOŠ, ale aj pre ďalších záujemcov o vzdelávanie, a zároveň 
poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a subjekty pôsobiace v regióne.

Navrhovaná koncepcia IB je v súlade so schválenými strategickými dokumentmi na regionálnej 
aj lokálnej úrovni. Do návrhu koncepcie je zahrnuté dobudovanie modernej vzdelávacej infraštruk-
túry, vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania, tvorba a inovácia obsahu a metód odborného 
vzdelávania a prípravy a podpora nových služieb školy ako moderného európskeho centra celoži-
votného vzdelávania a poradenstva úzko spolupracujúceho s príslušnými organizáciami a inšti-
túciami (programy ďalšieho vzdelávania, spoločné zóny v priestoroch školy). Spomínané aktivity 
sú náplňou nasledujúcich individuálnych projektov:

• Hospodársky dvor — zdravie na tanieri

• Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva (pre vybrané študijné programy)

Špecifi cké ciele IB: 

• Rozvíjať a zatraktívniť poľnohospodárske a agropodnikateľské študijné programy ako far-
márstvo, kynológia, chov koní a jazdectvo (priestorové, materiálne a technologické vybave-
nie priestorov školy s cieľom zlepšiť podmienky pre žiakov študujúcich v týchto odboroch)

• Pomocou zavedenia nových foriem praktického vzdelávania rozvíjať a zatraktívniť študijné 
programy Hotelovej akadémie v gastronomickej oblasti - kuchár, cukrár, čašník, servírka, 
ako aj podnikanie v oblasti remesiel a služieb

• Obnoviť tradičnú poľnohospodársku výrobu

• Vytvoriť systém vzdelávania v oblasti ekologického poľnohospodárstva a zaviesť zásady 
dobrej starostlivosti o hospodárske zvieratá (animal welfare)

• Zaviesť systém spracovania a výroby ekologických surovín pre gastronomické prevádzky 
školy - pripraviť a prepojiť zásobovanie vlastných stravovacích zariadení potravinami z vlast-
nej produkcie hospodárskeho dvora

• Zvýšiť úroveň regionálnej gastronómie – učiť žiakov variť zdravé a chutné jedlá, priná-
šať nové gastronomické trendy a ponúkať vzdelávacie aktivity v oblasti zdravej výživy pre 
základné školy 

• Zaviesť nové formy spolupráce s odbornou a laickou verejnosťou využívajúcou hospodár-
sky dvor (s rodičmi žiakov, so základnými školami, materskými školami a pod.)

• Ponúkať špecializované služby pre verejnosť v oblasti kynológie, poľnohospodárstva, chovu 
koní a jazdectva   
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• Zriadiť relaxačnú a oddychovú zónu - kontaktné vzdelávacie centrum s domácimi zviera-
tami, kde budú mať návštevníci možnosť vidieť, ako funguje život zvierat, a aktívne tu trá-
viť voľný čas 

• Zrekonštruovať/zriadiť nové moderné vzdelávacie a poradenské centrum, ktoré by posky-
tovalo programy celoživotného vzdelávania a poradenské služby pre rôzne cieľové skupiny 
(napr. pre zamestnávateľov, zamestnancov, nezamestnaných a pod.)

• Zmodernizovať priestory školy, jej zariadenia a vybavenie (zvýšenie energetickej účinnosti, 
úprava okolia školy a pod.)

• Zaviesť nové služby v oblasti celoživotného vzdelávania a kariérneho poradenstva

• Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie pre odborné vzdelávanie s cieľom prispôsobiť 
sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce v oblasti poľnohospodárstva, gastro-
nómie a služieb

• Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti nových foriem vzdelávania a práce s modernými 
technológiami, podporovať výmenné pobyty a stáže učiteľov

• Pripraviť a vylepšiť vzdelávací systém na základe požiadaviek zamestnávateľov

• Spojiť vzdelávací program so záujmovou činnosťou a ďalšími doplnkovými vzdelávacími 
aktivitami prostredníctvom spolupráce s partnerskými organizáciami. Opatrenia týkajúce 
sa znevýhodnených skupín budú vypracované a realizované na základe konzultácií s odbor-
níkmi a zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Celková plánovaná investícia v hodnote 5 449 500 eur je určená na zlepšenie infraštruktúry školy, 
vytvorenie nových pracovísk odborného výcviku, vzdelávanie pedagogických a odborných zamest-
nancov, vývoj nových foriem praktického vyučovania a spoluprácu so zamestnávateľmi.

Očakávané výsledky a dopad IB: 

• Pozitívna zmena názoru rodičov a žiakov na štúdium poľnohospodársky a gastronomicky orien-
tovaných odborov, na príslušné  študijné programy, na manuálnu prácu a na prácu so zvieratami

• Rozvoj a inovácia existujúcich študijných odborov

• Moderné priestory a  dobre vybavené odborné učebne a  budovy (využívanie 
materiálno-technického vybavenia, ktoré prispeje k výučbe nových technológií a k zvýše-
niu kvality vzdelávacieho procesu a vzdelávania vo všeobecnosti)

• Zlepšenie vzdelávacieho procesu a posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy

• Vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu žiakov zapojených do praktického vyučovania 
priamo v mieste zamestnania, posilnenie tzv. interného duálneho vzdelávania

• Zintenzívnenie odbornej prípravy žiakov a zlepšenie ich prípravy na budúce povolanie, roz-
šírenie možností získania výhodnej pozície na trhu práce

• Zabezpečenie zdravých a kvalitných poľnohospodárskych produktov pre spotrebu v rámci 
školy a pre partnerov školy

• Propagácia zdravého životného štýlu a zavádzanie zdravých a kvalitných jedál, zvyšovanie 
úrovne regionálnej kuchyne, zvyšovanie povedomia o význame zdravej výživy pre žiakov 
školy a žiakov partnerských škôl
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• Zabezpečenie zmysluplného spôsobu trávenia voľného času pre žiakov školy, rodiny s deťmi, 
možnosť využívať pracovisko praktického vyučovania pre žiakov základných škôl počas 
hodín prírodovedy a biológie

• Kvalitné vzdelávacie aktivity v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania v oblasti poľ-
nohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb, spojené s poskytovaním širo-
kej škály poradenských služieb

• Poskytovanie podporných služieb - podpora neformálneho vzdelávania,  kariérne poradenstvo

• Poskytovanie inovatívnych a kvalitných služieb v oblasti poľnohospodárstva a gastronó-
mie pre partnerov a klientov 

 Návrh investičného balíčka 4: SOŠ so zameraním na nové technológie a inovácie
Pilotná škola: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša (SPŠJM), Hurbanova 6, Banská Bystrica
Názov investičného balíčka: Inovačno-technologické vzdelávacie centrum Strednej priemysel-
nej školy Jozefa Murgaša na podporu digitalizácie priemyslu

Zámer IB: 

Zámerom je vybudovať v priestoroch školy inovačno-technologické vzdelávacie centrum, ktoré 
umožní spoluprácu SOŠ s priemyselným odvetvím a zároveň poskytne absolventom moderné 
a relevantné vzdelanie vysokej úrovne. Toto inovačno-technologické vzdelávacie centrum poskytne 
priestor pre spoluprácu s fi rmami a partnermi s cieľom vytvoriť podmienky pre výmenu informá-
cií a tvorbu prototypov a ukážkových modelov. Zároveň podporí záujem žiakov o odborné vzdelá-
vanie a umožní im rozvíjať sa v najnovších oblastiach technológie.

Špecifi cké ciele IB:

• Zriadiť Inovačno-technologické vzdelávacie centrum Strednej priemyselnej školy Jozefa 
Murgaša prinášajúce špecifi ckú vzdelávaciu koncepciu v oblasti informačných a komuni-
kačných technológií (IKT), elektrotechniky a strojárskej výroby

• Vybudovať zónu odborných učební a učební pre všeobecné predmety s príslušným vybave-
ním a vhodným technologickým zázemím (existujúce priestory a ich nadstavba)

• Kompletne zrekonštruovať budovy školy (štyri časti hlavnej budovy a jedáleň), ktoré sú v nevy-
hovujúcom stave (vlhké nosné steny v učebniach, praskliny v stenách a pod.). Rekonštrukcia, 
ktorá zároveň zvýši energetickú úspornosť budovy, sa týka najmä zateplenia nosných obvo-
dových múrov budov.

• Vybudovať informačný systém pre komplexnú inteligentnú sieť a serverovú infraštruktúru 
pre digitálnu komunikáciu

• Podporovať všetky formy praktického vzdelávania a spolupráce s partnermi školy vo vybra-
ných oblastiach rozvoja školy

Škola chce spomínané špecifi cké ciele dosiahnuť prostredníctvom týchto aktivít: 

• Vzdelávacie i-Tech Centrum SPŠJM — dobudovanie a zriadenie Vzdelávacieho i-Tech 
Centra SPŠJM 

• Podpora inovatívneho myslenia — voľnočasová zóna, vytvorenie atraktívnych zón pre kre-
atívne aktivity a stretnutia, vytvorenie podmienok pre tímovú prácu a záujmové vzdelávanie
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• Komunikačné aktivity a propagácia SPŠJM — vytvorenie komunikačnej stratégie školy, 
príprava a realizácia marketingových aktivít

• Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie — komplexná renovácia budov a zníže-
nie ich energetickej náročnosti

Celková plánovaná investícia v hodnote 7 233 000 eur je určená na vybudovanie modernej infraš-
truktúry školy, zriadenie pracovísk odborného vyučovania, inováciu vzdelávacieho programu 
a budovanie odborných kapacít školy.

Očakávané výsledky a dopad IB:   

• Spoločne zadefi novaná a jasná koncepcia Vzdelávacieho i-Tech Centra SPŠJM vychádza-
júca z prieniku požiadaviek školy, legislatívy  SR, odborníkov z podnikateľského prostre-
dia, profesných organizácií a Banskobystrického samosprávneho kraja

• Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom zavádzania prvkov 
riadenia kvality a nových foriem spolupráce s partnermi centra

• Moderne vybavené a spravované Vzdelávacie i-Tech Centrum SPŠJM

• Atraktívna forma prezentácie výsledkov centra, žiakov, učiteľov a partnerov školy

• Vytvorenie kariérneho centra (hubu) pre záujemcov o vzdelávanie v oblasti IT, elektrotech-
niky, multimédií a inteligentných technológií v Banskobystrickom samosprávnom kraji

• Zníženie výdavkov na prevádzku školy, zníženie spotreby energií pri zabezpečení nového 
a atraktívnejšieho vzhľadu budovy

• Bezproblémové parkovanie pre učiteľov a budúcich partnerov školy, podpora ekologickej 
dopravy (e-kolobežky, bicykle a pod.)

Vybudovanie nového Inovačno-technologického vzdelávacieho centra Strednej priemyselnej školy 
Jozefa Murgaša na podporu digitalizácie priemyslu prinesie nový rozmer vzdelávania založený 
na vzájomnej spolupráci medzi školou, fi rmami a akademickými inštitúciami prostredníctvom:

• rozvoja vzdelávania v súlade s meniacimi sa trendmi 

• aplikovaného vyučovania

• zapájania žiakov do tvorby a realizácie vyučovacieho procesu

• vytvárania prototypov a ukážkových modelov 

• sieťovania škôl, inštitúcií, fi riem a predstaviteľov samosprávneho kraja

• vytvárania pracovného prostredia približujúceho sa reálnym podmienkam na pracovisku

• vytvorenia systému na priebežné rozširovanie vedomostnej základne



43Analýza a jej výsledky

    Návrh investičného balíčka 5: SOŠ so zameraním na nové technológie a inovácie 
Pilotná škola: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Názov investičného balíčka: Vzdelávanie v oblasti elektromobility  

Zámer IB: 

Cieľom projektu je vytvorenie komplexného a moderného vzdelávacieho centra zameraného na ser-
visné činnosti pre nové technológie v automobilovom priemysle a s nimi súvisiace služby, podpora 
zabezpečenia nových služieb pre účastníkov vzdelávania a obnova vzdelávacej infraštruktúry školy 
s využitím súčasnej infraštruktúry.  

Špecifi cké ciele IB: 

• Vytvoriť na škole moderné výukové centrum pre nový odbor automobilového priemyslu - 
elektromobilitu, s cieľom zvýšiť šance na prilákanie svetových výrobcov automobilov do ban-
skobystrického regiónu a pomôcť žiakom, absolventom a fi rmám nadviazať spoluprácu 
s automobilkami na domácom i zahraničnom trhu (Škoda, KIA, Volkswagen, Jaguar Land 
Rover a iné) a s organizáciami pôsobiacimi v automobilovom priemysle (Bosch, Siemens 
a iné). Centrum tak môže prispieť k vytváraniu nových pracovných miest v regióne, s dôra-
zom na vedomostný potenciál uchádzačov (absolventov). Odborné pracoviská/učebne/ pra-
coviská praktického vyučovania budú vybavené najmodernejšími technológiami v oblasti 
elektromobility a servisných činností. V súčasnosti je dôležitý najmä „servis“ – jednak kvôli 
útlmu automobilovej produkcie, ale aj preto, že elektromobily sa už vyrábajú, no ich ser-
vis za produkciou zaostáva.

• Vybudovať prezentačné centrum a centrum kariérneho poradenstva na podporu elektro-
mobility. Očakávaným merateľným prínosom pre školu bude zvýšenie počtu uchádza-
čov a absolventov a zvýšenie atraktívnosti nového študijného programu. Škola a jej nové 
priestory, inovované technológie a ľudské kapacity sa zároveň zviditeľnia a dostanú do pove-
domia odbornej i laickej verejnosti.

• Rozvíjať kľúčové kompetencie u študentov a absolventov učebných a študijných progra-
mov Spojenej školy, pripravovať absolventov na možnosti ďalšieho štúdia resp. vysokoškol-
ského štúdia technického smeru a rozvíjať tzv. mäkké zručnosti žiakov, učiteľov a zamest-
nancov školy

• Vytvárať nové a inovatívne e-learningové študijné materiály, materiály na výučbu žiakov 
a pre programy celoživotného vzdelávania

Špecifi cké ciele IB budú realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

• Rekonštrukcia existujúcich budov pre potreby zriadenia špecializovaných pracovísk — 
rekonštrukcia budov a interiéru odborných učební a dielní

• Zlepšenie kvality súčasnej praktickej výučby – modernizácia a nákup technologických zaria-
dení na vybavenie existujúcich dielní a pracovísk pre praktickú výučbu

• Inovatívne vzdelávanie pre odvetvie elektromobility – vybudovanie  prezentačného centra 
pre nové technológie v tomto odvetví

• Propagácia školy a kariérne poradenstvo – poskytovanie informačných a poradenských 
služieb pre kariérne uplatnenie v rámci automobilového priemyslu
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Celková plánovaná investícia v hodnote 4 835 000 eur je určená na inováciu študijných progra-
mov, materiálov a technického vybavenia školy, na dobudovanie infraštruktúry školy a na vzdelá-
vanie zamestnancov školy.

Očakávané výsledky a dopad IB: 

Z dlhodobého pohľadu projekt na škole iniciuje kontinuálny proces rozvoja a zlepšovania vyučo-
vacích metód, ktorý prispeje k lepšej pripravenosti žiakov na život v modernej spoločnosti. Vďaka 
zameraniu projektu na nanajvýš atraktívne a v súčasnosti veľmi vyhľadávané odvetvie automobilo-
vého priemyslu jeho očakávané výsledky prispejú k riešeniu potrieb a odstraňovaniu prekážok roz-
voja cieľovej skupiny projektu. Za aktívneho prispenia pedagogických zamestnancov ako súčasti 
cieľovej skupiny a vďaka novým metódam a moderným formám výučby dostanú žiaci šancu zís-
kať najnovšie a najžiadanejšie vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia nájsť si uplatnenie na slo-
venskom trhu práce.

Návrh investičného balíčka 6: SOŠ so zameraním na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesného hospodárstva
Pilotná škola:  Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Názov investičného balíčka: Rodinné farmy v rukách vzdelaného farmára

Zámer IB: 

Účelom, resp. hlavným cieľom IB je vybudovať modernú strednú odbornú školu, ktorá sa stane 
lídrom v oblasti komplexného odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva 
a služieb na vidieku v regióne. Tento cieľ možno dosiahnuť pomocou prevzatia rodinných fariem 
mladými vzdelanými poľnohospodármi, modernizácie materiálno-technického vybavenia, podpory 
celoživotného vzdelávania a implementácie overených príkladov z praxe. Vznikne tak jedinečná 
škola, ktorá bude vychovávať odborne vyprofi lovaných moderných farmárov 21. storočia a zároveň 
obohacovať vzdelávanie o atraktívne inovatívne prvky.

Špecifi cké ciele IB: 

Cieľom projektu je vytvoriť komplexnú a modernú vzdelávaciu infraštruktúru prostredníctvom 
vybudovania centra kompetencií a excelentnosti pre služby na vidieku, s dôrazom na horské a chrá-
nené oblasti, v oblasti gastronómie, vybraných činností a poľnohospodárstva.

• Vybudovať a zariadiť model školskej farmy rodinného typu ako špičkového moderného 
a komplexného vzdelávacieho centra zameraného na oblasť poľnohospodárstva, potravi-
nárstva a služieb na vidieku, spojených s agroturistikou

• Stať sa školou, ktorá bude základnou jednotkou profi lujúcou všetkých účastníkov vzdeláva-
nia, s cieľom vytvoriť si trvalý vzťah k pôde a rodnej zemi - aby sa žiaci vzdelávali a následne 
budovali svoje farmy tam, kde sa narodili, aby sa zabránilo vyľudňovaniu vidieka a aby 
sa odstránil problém nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach

• Zvýšiť povedomie širokej verejnosti ako konečného spotrebiteľa, aby sa zmenilo správanie 
zákazníkov a aby sa naučili nakupovať zdravé regionálne potraviny priamo od farmárov

• Rozšíriť a zlepšiť kompetencie, odborné zručnosti a vedomosti pedagogických a odbor-
ných zamestnancov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania, a tým podporiť inovovanie 
obsahu aj foriem vzdelávania
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• Vytvoriť vzdelávacie a poradenské centrum, ktoré sa stane regionálnym lídrom na poli 
komplexného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, a prispieť tak k naplneniu jedného 
z kľúčových cieľov stratégie BBSK – „Región otvorený novým príležitostiam a úcte k tra-
díciám, ľuďom a prírode…“

• Inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania a podporovať ďalšie vzdelávanie odborných 
zamestnancov školy s cieľom implementovať nové trendy vo výchove a vzdelávaní

• Pripravovať absolventov so vzdelaním zodpovedajúcim aktuálnym požiadavkám regionál-
neho trhu práce

Celková plánovaná investícia v hodnote 4 451 000 eur je určená na Inovovanie a rozvoj nových štu-
dijných programov, materiálovo-technické vybavenie a zariadenia pre pracoviská odborného vyu-
čovania, ako aj na dobudovanie infraštruktúry školy.

Špecifi cké ciele IB budú realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

• Rodinná horská farma – vybudovanie moderného pracoviska odborného vzdelávania a ino-
vácia študijného programu

• Rozvoj potravinárskeho priemyslu a spracovania včelích produktov v duchu tradícií –revi-
talizácia pracovísk odborného vyučovanie

• Kvalitné vzdelávanie spájajúce záujmy poľnohospodárov s potrebami krajiny a regiónu – 
inovovanie existujúceho a vytváranie nového obsahu a foriem vzdelávania

• Propagácia regionálnych produktov - vytvorenie regionálneho propagačného a poraden-
ského centra pre poľnohospodárov

Očakávané výsledky a dopad IB:

Očakávaným výsledkom projektu je moderná a dobre vybavená škola, ktorá bude vychovávať odborne 
vyprofi lovaných moderných poľnohospodárov. Bude to škola s vhodným vzdelávacím prostredím, 
vybavená modernými technológiami a zariadeniami. Bude to škola, ktorá v systéme vzdelávania 
a odbornej prípravy aplikuje nové zručnosti a overené postupy zodpovedajúce povahe a typu nových 
pracovných pozícií. Bude to škola, ktorá sa vďaka svojim vzdelávacím, propagačným a poradenským 
aktivitám stane regionálnym lídrom na poli vzdelávania v odvetví poľnohospodárstva, potravinár-
stva, agroturistiky a služieb na vidieku.

Pokiaľ ide o ľudské zdroje, očakávaným výsledkom projektu sú kvalifikovaní absolventi schopní 
pracovať s modernými technologickými zariadeniami. Takíto absolventi budú atraktívni pre 
trh práce a budú schopní samostatne podnikať a byť konkurencieschopní. Škola bude navyše 
podporovať žiakov zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom kombinácie finančných 
a nefinančných nástrojov, vychádzajúc z individuálnych vzdelávacích a kariérnych plánov kon-
krétnych žiakov.
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Návrh investičného balíčka 7: SOŠ so zameraním na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesného hospodárstva
Pilotná škola: SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota
Názov investičného balíčka: Všetko pod jednou strechou — rodinné podnikanie v poľnohospodárstve

Zámer IB: 

Cieľom tohto IB je vybudovať moderné vzdelávacie centrum pre poľnohospodárstvo a potravinársky 
priemysel s využitím existujúcich priestorov školy a v úzkej spolupráci s partnermi, ktoré pomôže 
zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy.

Navrhovaná koncepcia projektu zahŕňa nasledujúce ciele: modernizáciu a rekonštrukciu priestorov 
školy pre teoretické a praktické vyučovanie, ich vybavenie a zariadenie; vytvorenie špecializovaných 
pracovísk a viacúčelového areálu s výrobnými aj oddychovými zónami (využívanými na vzdeláva-
cie, športové a voľnočasové aktivity, oddych žiakov a spoluprácu v rámci školskej komunitou školy 
a s partnermi); zriadenie centra rodinného podnikania pre oblasť poľnohospodárstva a potravi-
nárstva zameraného na poradenstvo, formálne, neformálne a celoživotné vzdelávanie; a zosieťova-
nie vzdelávacích inštitúcií s ďalšími partnermi a rozvoj nových foriem spolupráce v rámci odvetvia.

Špecifi cké ciele IB: 

• Vytvoriť viacúčelový školský komplex pre žiakov, odbornú verejnosť a lokálnu komunitu 
s cieľom zatraktívniť prostredie školy a jej vybavenie rešpektujúce nové trendy

• Zvýšiť celkovú atraktivitu školy pre budúcich žiakov, účastníkov programov celoživotného 
vzdelávania a verejnosť a zapojiť do činnosti školy aj miestnu komunitu (komunitný sad, 
komunitná záhrada a ďalšie cielené aktivity)

• Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v systéme formálneho aj neformálneho 
vzdelávania, s dôrazom na zvýšenie podielu a kvality praktického vzdelávania priamo 
na reálnych pracoviskách (ovocné sady a záhrady)

• Inovovať obsah a formu vzdelávania v rámci existujúcich učebných a študijných programov 
a zavádzať na škole nové študijné odbory 

• Vytvárať podmienky na rekreačné, záujmové a športové aktivity žiakov, ale aj na príslušné 
aktivity pre verejnosť 

• Využiť potenciál školy na výrobu a spracovanie výrobkov v rámci praktického vyučovania

• Rozvíjať poľnohospodárske a záhradnícke tradície - sady, záhrady, drobné hospodárenie 
a návrat k pestovaniu pôvodných plodín

• Podporovať a rozvíjať podnikateľské zručnosti u žiakov, ale aj u ďalších záujemcov o vzde-
lávanie a rodinné podnikanie, samostatnú zárobkovú činnosť a pod.

• Rozširovať ponuku programov celoživotného vzdelávania v oblasti podnikania a v ďalších 
oblastiach (vrátane služieb autoškoly a vzdelávania pedagogických a odborných zamest-
nancov školy)

• Spojiť vzdelávací proces so záujmovou činnosťou a ďalšími doplnkovými vzdelávacími akti-
vitami v rámci spolupráce s partnerskými organizáciami a zamestnávateľmi

• Umožniť uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania žiakov v súvislosti s ich  záujmo-
vým a celoživotným vzdelávaním  
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• Vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb kariérneho a pracovného poradenstva a zavá-
dzať v tejto oblasti ako aj v oblasti celoživotného vzdelávania nové služby 

• Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti nových foriem vzdelávania a práce s modernými 
technológiami, podporovať stáže učiteľov a ich vzdelávanie u zamestnávateľov

• Podporovať nové formy spolupráce s partnermi (praktické vzdelávanie u rôznych typov 
zamestnávateľov, stáže, dobrovoľníctvo, študijné pobyty, výmenné pobyty, regionálna 
a medzinárodná mobilita, spoločné projekty a pod.)

• Propagovať školu a podporovať jej spoluprácu s verejnosťou, rodičmi, žiakmi, základnými 
školami a ďalšími organizáciami

• Podporovať sieťovanie vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva, 
potravinárstva a práce na vidieku s cieľom vytvoriť alianciu pre sektorové zručnosti

• Digitalizovať obsah a formy vzdelávania v rámci úzkej spolupráce so zahraničnými partnermi

• Podporovať jazykové vzdelávanie žiakov a učiteľov/odborných zamestnancov 

Uvedené špecifi cké ciele budú realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

• Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu „pod jednou strechou“ – investí-
cie do renovácie a zvýšenie energetickej účinnosti

• Živý sad a živá záhrada ako oddychové a produkčné zóny – viacúčelové vonkajšie plochy 
v areáli školy

• Centrum rodinného podnikania pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva – dobu-
dovanie odborných pracovísk a poskytovanie poradenstva na základe záujmu o podnika-
nie ako kariérnu voľbu

• Aliancia sektorových zručností pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva – podpora 
sektorovej spolupráce medzi rôznymi aktérmi

Celková plánovaná investícia v hodnote 5 824 250 eur je určená na inovovanie obsahu a foriem vzde-
lávania, dobudovanie potrebnej infraštruktúry vrátane školských priestorov, budovanie odborných 
kapacít školy a zavedenie nových podporných služieb pre žiakov a ostatných účastníkov vzdelávania.

Očakávané výsledky a dopad IB: 

• Úprava vonkajších aj vnútorných priestorov školy (budova školy, odborné učebne a školská 
jedáleň) a modernizácia vybavenia a zariadenia školy zohľadňujúca nové trendy v odvetví 
prispeje k zvýšeniu atraktívnosti školy pre budúcich študentov, účastníkov programov celo-
životného vzdelávania a pre verejnosť. Vďaka zabezpečeniu špecializovaných odborných 
pracovísk sa tiež zvýši podiel a úroveň praktického vyučovania a zároveň sa vytvoria pod-
mienky pre nové formy vyučovania a pre využívanie nových prístupov a technológií, ako 
sú napr. zavlažovacie systémy a iné inteligentné IKT technológie využívané v poľnohospo-
dárstve. Vybrané zrenovované priestory školy bude tiež slúžiť ako príklad ekologických rie-
šení a umožnia zvýšiť energetickú účinnosť budov, čím sa znížia náklady školy na energie. 
Atraktivitu školy zvýši aj viacúčelový areál, ktorý budú môcť využívať študenti, odborná 
verejnosť aj miestna komunita, a ktorý bude slúžiť na voľnočasové a športové aktivity, ale 
aj v rámci praktického vyučovania.
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• Novovytvorené moderne vybavené Centrum rodinného podnikania pre oblasť poľnohos-
podárstva a potravinárstva bude napĺňať nasledujúce: zvýši atraktivitu školy pre budú-
cich žiakov, účastníkov celoživotného vzdelávania a pre verejnosť, poskytne žiakom školy 
a ostatným účastníkom vzdelávania príležitosť rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti 
a vďaka prepojeniu s neformálnym a celoživotným vzdelávaním posilní systém odborného 
vzdelávania a prípravy.

• Vytvorenie aliancie sektorových zručností vyústi do nových foriem spolupráce medzi ško-
lou, ďalšími vzdelávacími inštitúciami a partnermi na rôznych úrovniach a v rôznych 
odvetviach, v dôsledku čoho sa rozšíria možnosti ďalšieho rozvoja školy. Z nových spoloč-
ných aktivít a projektov vzídu rozličné formy spolupráce (stáže, dobrovoľníctvo, študijné 
pobyty, výmenné pobyty, regionálna a medzinárodná mobilita, spoločné projekty a pod.) 
s nasledujúcimi benefi tmi: zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, lepšia kva-
lifi kácia odborných, pedagogických a riadiacich pracovníkov školy a, v neposlednom rade, 
väčšia atraktivita školy a jej lepšie postavenie v rámci regiónu aj z celoštátneho hľadiska.

Návrh investičného balíčka 8: SOŠ so zameraním na oblasť služieb a životného prostredia
Pilotná škola: SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Názov investičného balíčka: Lesníctvo 21. storočia 

Zámer IB: 

Zámerom projektu je vytvoriť špičkové pracovisko odbornej prípravy (vzdelávacie centrum) pre záu-
jemcov o prácu s najmodernejšími technológiami a zariadeniami využívanými v lesníctve (harves-
ter a forwarder), ktoré by bolo jedinečné v Slovenskej republike. Toto vzdelávacie centrum umožní 
kvalitné, efektívne a udržateľné poskytovanie služieb a práce v odvetví lesného hospodárstva.

Navrhovaná koncepcia IB zahŕňa tieto prvky: dobudovanie modernej vzdelávacej infraštruktúry, 
vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania, tvorba a inovovanie obsahu a metód odborného 
vzdelávania a prípravy, podpora nových služieb školy ako moderného európskeho centra celoži-
votného vzdelávania a poradenstva úzko spolupracujúceho s príslušnými organizáciami a inštitú-
ciami v rámci konkrétnych projektov (programy ďalšieho vzdelávania, virtuálne centrum a spo-
ločné zóny v priestoroch školy).

Špecifi cké ciele IB: 

• Zriadiť nové moderné vzdelávacie centrum európskeho významu - FOReSTLab

• Inovovať súčasnú ponuku v oblasti vzdelávania (úprava obsahu a foriem vzdelávania v rámci 
študijných programov)

• Zaviesť nové služby v oblasti kariérneho poradenstva a celoživotného vzdelávania

• Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie pre odborné vzdelávanie s cieľom prispôsobiť 
sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce v danej oblasti

• Digitalizovať obsah a formy vzdelávania v rámci úzkej spolupráce so zahraničnými part-
nermi, vrátane podpory jazykového vzdelávania v každodennom živote (nielen v čase medzi-
národnej mobility žiakov a učiteľov/odborných pracovníkov)

• Zaviesť nové formy spolupráce s odbornou a laickou verejnosťou – s rodičmi, základnými 
školami, materskými školami a inými inštitúciami, s využitím priestorov školy a náuč-
ného chodníka
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• Uznávať výsledky neformálneho vzdelávania žiakov súvisiace s ich záujmovým vzdelávaním  

• Uznávať výsledky neformálneho vzdelávania v súvislosti so záujmovým vzdelávaním

• Rozšíriť ponuku celoživotného vzdelávania o.i. aj formou spolupráce so strednými odbor-
nými školami podobného zamerania – vytvorenie aliancie sektorových zručností a sprístup-
nenie alternatívnych a fl exibilných spôsobov vzdelávania pre všetky zainteresované skupiny

• Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti nových metód a foriem vzdelávania, práce s moder-
nými technológiami a podporovať výmenné pobyty a stáže učiteľov

• Spojiť vzdelávací program so záujmovou činnosťou a ďalšími doplnkovými vzdelávacími 
aktivitami prostredníctvom spolupráce s partnerskými organizáciami

• Zmodernizovať priestory školy s cieľom zlepšiť kvalitu a možnosti vzdelávania, zvýšiť atrak-
tivitu školy a rozšíriť možnosti pre športové, záujmové a mimoškolské aktivity (energetická 
efektívnosť, ďalšie potrebné úpravy, úprava okolia školy a pod.).

Na dosiahnutie špecifi ckých cieľov IB poslúžia tieto aktivity: 

• Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu — revitalizácia priestorov školy, 
zvyšovanie energetickej efektívnosti budov školy, zriadenie nových pracovísk odbornej prí-
pravy a zabezpečenie nového vybavenia pre existujúce učebne

• Operátor lesnej techniky pre 21. storočie – inovácia školského programu

• Digitalizácia vzdelávania – FOReSTLab – centrum zamerané na využívanie najnovších 
technológií v lesníctve

• Aliancia sektorových zručností pre oblasť lesníctva – podpora spolupráce medzi rôznymi 
aktérmi pôsobiacimi v tomto sektore na Slovensku i v zahraničí

Celková plánovaná investícia v hodnote 4 885 000 eur je určená na dobudovanie a zlepšenie infraš-
truktúry školy, zriadenie nového odborného pracoviska, podporu medzinárodnej spolupráce, mobi-
litu žiakov a zamestnancov školy a na rozvoj neformálneho vzdelávania a spolupráce v rámci odvetvia.

Očakávané výsledky a dopad IB: 

Novovybudované vzdelávacie centrum je ako špičkové špecializované centrum európskeho výz-
namu zamerané na lesnícke profesie a podporu ekologického hospodárstva prioritou. Bude využí-
vať najmodernejšie IKT a simulátory a umožní ponúkať praktické vzdelávanie a odbornú prípravu 
nielen žiakom školy, ale aj zahraničným študentom.

Dôležitým výstupom projektu bude aktualizácia a inovácia školského vzdelávacieho programu, pri-
pravená v úzkej spolupráci s relevantnými zamestnávateľmi a profesnými organizáciami. To si vyža-
duje pravidelnú analýzu situácie na trhu práce, zapojenie fi riem do vyučovacieho procesu, neustále 
zvyšovanie kvality vzdelávania a účasť na medzinárodnej spolupráci.

Okrem lesníckych profesií sa chceme zamerať aj na rozvoj duálneho a praktického vzdelávania 
pre všetkých študentov a zároveň na vytvorenie poradenského centra poskytujúceho konzultácie 
v oblasti ekonomického a právneho poradenstva pre záujemcov o podnikanie.





ODPORÚČANIA
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Prvá časť tejto kapitoly predstavuje odporúčania sformulované na základe výsledkov prieskumu 
medzi zamestnávateľmi a medzi strednými odbornými školami. Po nich nasledujú podrobné komen-
táre k jednotlivým investičným balíčkom, vrátane odporúčaní ako nastaviť implementačnú stra-
tégiu, vytvoriť priaznivé prostredie, identifi kovať možné riziká a spoznať kľúčové faktory úspechu. 
V závere uvádzame návrh ďalších krokov. 

PRIESKUM MEDZI ZAMESTNÁVATEĽMI A SOŠ 

1. Je potrebné zaviesť formálny model zberu a analýzy dát, komunikácie s partnermi a výučby. 
Príklady, okrem iného, zahŕňajú aj:

A. Mechanizmy monitorovania a prognózovania potrieb trhu práce s cieľom zabezpečiť infor-
mácie potrebné pre tvorbu školských učebných plánov a študijných programov. Dobrým prí-
kladom je platforma údajov o pracovníkoch, ktorá zbiera a zdieľa informácie zo škôl, fi riem 
a relevantných štátnych úradov (ako je napr. Úrad práce). Existuje však aj celá škála iných, 
menej technických mechanizmov a stratégií na získavanie informácií o potrebách trhu práce. 
Napríklad zamestnávatelia zapojení ako aktívni členovia školských rád môžu ponúknuť množ-
stvo informácií o potrebách a trendoch na trhu práce. Odporúča sa tiež, aby školy pravidelne 
(napr. raz za štvrťrok) realizovali prieskum medzi zamestnávateľmi zameraný na identifi ká-
ciu požadovaných zručností a výsledky tohto prieskumu zhrnúť a monitorovať ich vývoj v čase. 
Inštitucionalizácii takejto stratégie môže pomôcť vymenovanie konkrétneho zamestnanca 
alebo tímu zodpovedného za prieskumy, ich vyhodnocovanie a reportovanie výsledných zistení. 
Platí tiež, že akákoľvek snaha o zriaďovanie kontaktných bodov medzi školami a zamestnáva-
teľmi môže prispieť k získavaniu informácií o potrebách trhu práce: v rámci networkingových 
stretnutí môžu predstavitelia fi riem prichádzať do škôl a komunikovať so študentmi a uči-
teľmi o súčasných trendoch; vedenie školy môže pozývať lídrov z oblasti priemyslu na rôzne 
zhromaždenia, aby tam diskutovali o potrebe pracovných síl a ponuke študijných programov; 
BBSK môže organizovať podujatia spájajúce školy a zamestnávateľov, a pod. Ak však majú byť 
networkingové podujatia úspešné, je nutné vopred identifi kovať ich ciele a pripraviť ich tak, 
aby sa každá zo zúčastnených strán mohla podeliť o cenné informácie. 

B. Spoľahlivý informačný systém pre SOŠ poskytujúci aktuálne a presné údaje o systéme 
SOŠ ako takom, vrátane informácií o jeho zosúladení s požiadavkami na pracovné sily 
a ich zručnosti. Možnosť zaznamenávať tieto informácie si vyžaduje, aby sa ako súčasť sys-
tému vyhodnocovala aj kvalita vzdelávania a nastavenia študijných programov, a dôležitá 
je tiež spätná väzba umožňujúca zdieľanie výsledkov hodnotenia v rámci celého systému, 
pretože ono je predpokladom zlepšovania systému, strategického plánovania i tvorby rele-
vantných politík. V rámci systému by sa mali monitorovať ukazovatele kvality vzdelávania 
na všetkých úrovniach. Takýto systém je základom systému riadenia kvality (ktorý je pod-
robne opísaný v nasledujúcej časti). 

C. Prijatie kultúry tzv. peer komunikácie a učenia11. V rámci prieskumov bolo identifi ko-
vaných viacero príkladov dobrej praxe. Bolo by vhodné, aby orgány zodpovedné za oblasť 
stredného odborného školstva skúmali, ktoré postupy sú úspešné a účinné, a následne svoje 
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poznatky zdieľali s ostatnými aktérmi. Výskumná a vzdelávacia kapacita na jednotlivých 
školách sa dá budovať viacerými spôsobmi – v niektorých prípadoch môže byť vhodným 
aktérom výskumných aktivít v tejto oblasti tím zodpovedný za riadenie a kontrolu kvality 
vzdelávania, v iných prípadoch môže byť na škole napríklad tím zamestnancov zaujíma-
júci sa o niektorú špecifi ckú tému. Keď sa dá, je vhodné takýmto výskumným skupinám 
poskytnúť menší grant – najmä ak môžu mať prospech z návštevy ďalších aktérov mimo 
areálu školy. Na to, aby sa zabezpečilo neustále zlepšovanie, by mal byť tento proces zave-
dený v celom systéme odborného vzdelávania a prípravy. 

2. Kontinuálna snaha o zavedenie systému riadenia kvality stredného odborného školstva 
na území BBSK je kľúčová. Relevantné aktivity by mali zahŕňať tak systém zabezpečenia kva-
lity ako aj zlepšovanie študijných programov. Príklady, okrem iného, zahŕňajú aj:

Zabezpečenie kvality

A. Budovanie a zavedenie opatrení zameraných na zabezpečenie kvality pomocou identi-
fi kácie toho, ktoré ukazovatele je potrebné merať a tiež pomocou využívania interného 
aj externého hodnotenia rôznych parametrov školy, ako je napr. líderstvo, kvalifi kačná 
štruktúra učiteľov, učebné procesy, vzdelávacie prostredie vrátane dielní resp. učební prak-
tického vzdelávania (viď Obr. 6), a pod. Je tiež potrebné vyhodnocovať pripravenosť a umiest-
ňovanie študentov, aby sa zabezpečilo, že na SOŠ prichádzajú s potrebnými zručnosťami. 

B. Vytvorenie prostredia priaznivého pre úspešnú implementáciu procesu zabezpečenia kva-
lity. Je mnoho krokov, ktoré možno spraviť pre vytvorenie priaznivého prostredia v sys-
téme stredného odborného školstva a prípravy. Patrí k nim napr. identifi kácia vhodného 
rozdelenia rolí a povinností, realizácia aktivít zameraných na budovanie kapacity, zabez-
pečenie robustného informačného systému (ktorý podrobnejšie popisujeme vyššie), zave-
denie mechanizmov na zaistenie transparentnosti a zodpovednosti a zaistenie primera-
ného fi nancovania. 

OBRÁZOK 6.  Rámec kontroly kvality so spätnou väzbou

   

 

 

Zdroj: Svetová banka, 2020.
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C. Sprevádzkovanie systému zlepšovania škôl prostredníctvom krokov ako je implementá-
cia procesu sebahodnotenia škôl, príprava rozvojových plánov jednotlivých škôl či podpora 
zlepšovania ako reakcie na výsledky hodnotenia činnosti školy.

D. Regulačný rámec by mal vyvažovať dodržiavanie vládnych nariadení so vstupmi z prostre-
dia trhu práce, aby sa zabezpečilo, že vzdelávacie prostredie (napr. vo forme návrhu študij-
ných programov, ponuky škôl, učebných osnov či vyučovacieho procesu) odráža požadované 
zručnosti a priority defi nované zamestnávateľmi. Je teda potrebné zabzepečiť koordináciu 
vládnych vzdelávacích štandardov a politík s požiadavkami a očakávaniami zamestnávateľov.

Programové zlepšovanie

A. Veda o zlepšovaní ponúka celú škálu princípov, modelov, metodík a nástrojov, ktoré 
možno prispôsobiť potrebám odborného školstva a prípravy a implementovať zo strany 
vedenia s zamestnancov škôl. Carnegie Foundation sa veľkým dielom pričinila o využíva-
nie vedy o zlepšovaní vo vzdelávaní. Okrem iného identifi kovala šesť základných princípov 
zlepšovania. Zásady zamerané na stredné odborné vzdelávanie a prípravu (viď Obr. 7) sú:

1. Pri práci sa zameriavajte na konkrétny 
problém a používateľa. Začína sa to tým, 
že sa všetci relevantní aktéri spoja, aby iden-
tifi kovali základný problém, napr. nesúlad 
medzi zručnosťami absolventov a potrebami 
trhu práce. Takáto orientácia na spoluprácu 
zaistí včasné a intenzívne zapojenie kľúčo-
vých aktérov.

2. Hlavným problémom, ktorý je potrebné rie-
šiť, sú rozdiely vo výkonnosti škôl. Kľúčovou 
otázkou nie je „Čo funguje?“ ale „Čo fun-
guje, pre koho a za akých podmienok?“ Vďaka 
zohľadneniu viacerých faktorov môžu zain-
teresovaní aktéri spoľahlivo zvýšiť  účinnosť 
svojich opatrení vo väčšom rozsahu. 

3. Poznajte systém produkujúci aktuálne 
výsledky. Len ťažko možno zlepšiť niečo, 
čo nepoznáte. Tento aspekt zahŕňa spoznanie 
toho, ako okolnosti formujú procesy v SOŠ 

a fi rmách, a koordináciu medzi nimi. Dôkladná znalosť systému vám umožní implementovať 
i zdieľať teóriu zmien. 

4. To, čo nie je možné merať, nemožno vo väčšom rozsahu zlepšovať. Veda o zlepšovaní závisí 
od schopnosti merať zmeny. Každé programové zlepšenie musí zahŕňať monitoring kľúčových 
výsledkov a procesov, aby bolo možné sledovať, či zmena naozaj prináša zlepšenie.  

5. Vylepšovanie praxe musí vychádzať z dôkladného prieskumu. Využite cyklus PDSA (plan, do, 
study, act12) na to, aby ste sa rýchlo učili, zlyhávali a zlepšovali. Zmeny, cieľom ktorých je zmier-
ňovať nesúlad medzi zručnosťami absolventov SOŠ a potrebami trhu práce, môžu byť neúspešné. 
A je to tak v poriadku - problémom je to len vtedy, keď sa účastníci z tohto neúspechu nepoučia. 

6. Urýchlite zlepšovanie pomocou zosieťovaných komunít. Zainteresovaní aktéri, ktorí sa stre-
távajú pri aktivitách zameraných na zlepšovanie a aktívne si vymieňajú informácie a skúse-
nosti, vytvárajú silné siete schopné rýchlo testovať a implementovať riešenia vo veľkom rozsahu. 

OBRÁZOK 7.  Šesť hlavných princípov pre zlepšenie

 1  

2 

 

3 

 4  5 

 

6 

 

Zdroj: Bryk et al., 2015.
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A. Je nevyhnutné, aby OŠ BBSK spolupracoval so školami na optimalizácii siete škôl s cieľom 
preskúmať a posilniť ponuku študijných programov, kontext zápisu študentov na jednotlivé 
programy a trendy rozširovania ponuky. V súvislosti s klesajúcim počtom zapísaných študentov 
a nárastom počtu študentov ukončujúcich štúdium predčasne je možné vytvoriť, resp. rozšíriť 
existujúce plány fi nancovania tak, aby umožnili poskytovať podporu študentom, ktorí to naj-
viac potrebujú. Školy by tiež mali proaktívne identifi kovať študentov, ktorým hrozí predčasné 
ukončenie štúdia, a nasmerovať ich na dostupné fi nančné a akademické zdroje skôr, než sa roz-
hodnú školu opustiť. Je tiež vhodné zamerať sa na posilnenie účinnosti a nákladovej efektív-
nosti duálneho vzdelávania a ďalších programov pracovného vyučovania, aby sa zvýšila atrak-
tivita praktického vzdelávania pre regionálne fi rmy, a najmä pre mikro, malé a stredné podniky. 

B. Je nanajvýš dôležité, aby OŠ BBSK a vedenia jednotlivých škôl zabezpečili riadne fi nanco-
vanie a vybavenie všetkých škôl, pretože niektoré odvetvia ako aj časti regiónu za štandar-
dom zaostávajú. Je tiež nevyhnutné, aby všetky stredné odborné školy využívali dostupné 
zdroje, ako sú napr. špecializovaní poradcovia pracujúci na plný úväzok alebo centrá kariér-
neho poradestva, na prioritizáciu tejto problematiky.

C. Regionálne orgány a orgány zodpovedné za prípravu učebných plánov by mali prehod-
notiť súčasné vzdelávacie programy a osnovy SOŠ tak, aby zabezpečili prepojenie obsahu 
s praxou a zahrnuli doň moderné kompetencie vyhľadávané zamestnávateľmi, napr. tzv. 
mäkké zručnosti alebo zručnosti 21. storočia. Relevantné orgány by mali zvážiť vytvára-
nie takýchto vzdelávacích kurzov nielen v prostredí SOŠ, ale aj ako základný súbor zruč-
ností pre programy odbornej prípravy zamestnancov fi riem. Príslušné orgány by mali pamä-
tať tiež na to, že odborné vzdelávanie v oblasti zručností 21. storočia či iných špecifi ckých 
technických kompetencií môžu potrebovať aj pedagogickí zamestnanci škôl. Je potrebné 
rozvíjať i ostatné kompetencie prispievajúce k ďalšiemu ekonomickému rastu, ako je napr. 
schopnosť riešiť problémy, počítačová a digitálna gramotnosť a podnikateľské zručnosti.

3. Potreba posilnenia spolupráce, koordinácie a komunikácie SOŠ so zamestnávateľmi, ako 
aj so širšou komunitou zainteresovaných subjektov. Príklady, okrem iného, zahŕňajú aj:

A. Je dôležité založiť regionálnu platformu, ktorá umožní spájanie a budovanie vzťahov medzi 
kľúčovými aktérmi. Platforma by mala vytvárať rámec pre systematickú výmenu infor-
mácií a pre koordináciu aktivít relevantných aktérov na poli odborného školstva a výchovy, 
mobilizovať miestne a regionálne orgány a inštitúcie a navrhovať postupy na zapojenie kľú-
čových aktérov do procesov vonkajšieho a vnútorného riadenia SOŠ. OŠ BBSK môže plat-
formu využívať na zvolávanie rôznych skupín aktérov, aby sa navzájom informovali o kon-
krétnych témach (viď Obr. 8 ) a inovovali ich. Prínosom by boli aj rôzne sieťovacie podujatia, 
aktivity zamerané na výmenu poznatkov a skúseností, na ktorých by zainteresované strany 
diskutovali a pripravovali stratégie na odstránenie nesúladu zručností absolventov s požia-
davkami trhu práce.

B. Na zlepšenie komunikácie a koordinácie medzi fi rmami a SOŠ je potrebné vynaložiť viac 
snahy a energie. Firmy musia byť aktívnejšie zapojené do poskytovania spätnej väzby a prí-
pravy učebných plánov a osnov, aby mohli školy lepšie napĺňať potreby regionálneho trhu 
práce. SOŠ musia zhodnotiť a aktualizovať obsah svojich učebných osnov a uplatňované vyu-
čovacie metódy, aby sa uistili, že študentom poskytujú relevantné zručnosti. Lepšia komu-
nikácia a koordinácia školám umožní vyriešiť problémy zamestnávateľov s obsadzovaním 
pracovných miest a prijímaním zamestnancov. Vďaka zapojeniu zamestnávateľov môžu 
SOŠ vypracovať programy celoživotného vzdelávania a organizovať cielené workshopy pre 
zamestnancov či pravidelné odborné podujatia.

C. Je potrebné prehodnotiť spôsob interakcie medzi školami a zamestnávateľmi pri nábore 
a prijímaní zamestnancov. Je povzbudzujúce, že dôkazy svedčia o interakcii medzi fi r-
mami a vzdelávajúcimi inštitúciami. Zainteresovaní aktéri by však mali prehodnotiť kvalitu 
týchto interakcií, nakoľko väčšina zamestnávateľov sa pri hľadaní zamestnancov namiesto 
na služby úradov práce alebo duálne vzdelávanie spolieha na neformálne metódu náboru.
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4. Snaha o inováciu a modernizáciu biznis postupov v oblasti odborného vzdelávania školám 
pomôže zvýšiť udržateľnosť, prilákať talentovaných učiteľov, zvýšiť počet študentov a rozví-
jať vzťahy s partnermi z oblasti priemyslu. Príklady, okrem iného, zahŕňajú aj:

A. SOŠ majú potenciál generovať príjmy, no získané prostriedky musia byť použité na roz-
voj škôl, posilňovanie zručností študentov, budovanie imidžu a zlepšovanie reputácie škôl. 
Dôležité je, že školy by mali mať možnosť investovať príjmy do posilňovania vzťahov s fi r-
mami a ďalšími inštitúciami odborného vzdelávania. Prostriedky môžu byť tiež prerozde-
lené vo forme štipendií tak, aby prispeli k znižovaniu počtu študentov predčasne ukonču-
júcich svoje vzdelanie. Školy môžu zároveň na posilnenie svojej kapacity generovať príjmy, 
podporovať praktické vzdelávanie a zvyšovať atraktivitu svojich študijných programov pre 
študentov a ich rodičov, využívať schému štátnej pomoci.

B. SOŠ by si mali vyčleniť zdroje na marketing, ktorý môže zvýšiť počet zapísaných študentov, 
prilákať kvalifi kovaných učiteľov a zapájať zamestnávateľov. Obraz stredného odborného 
školstva ako hnacej sily ekonomického rastu musí byť propagovaný a strategicky komuni-
kovaný prostredníctvom rôznych kanálov. Propagovať je treba aj networkingové poduja-
tia a lídri prezentujúci na najrôznejších fórach i respondenti v rozhovoroch by mali na túto 
pozíciu odborného školstva upozorňovať. Keď sa toto povedomie v regióne – v komuni-
tách, domácnostiach a medzi pracovníkmi – ujme, pravdepodobne sa zvýši aj energia, účasť 
a zapojenie do systému odborného vzdelávania.

Diskusia – príklady dobrej praxe 

Existuje mnoho dôkazov o tom, že odborné vzdelávanie a príprava má veľký potenciál podporiť pro-
duktivitu a ekonomický rast, o čom svedčí aj mnoho príkladov z Európy, keď sa práve táto oblasť 
úspešne využívala ako nástroj ekonomickej transformácie (CEDEFOP, 2014; Comyn a Barnaart, 
2010; Bordeaux Communiqué, 2008). Podmienkou realizácie tohto potenciálu je však zosúlade-
nie systému SOŠ s trhom práce. 

OBRÁZOK 8.  Model jednoduchej siete

   

Zdroj: Autori, 2020.
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Cieľom Správy o nesúlade medzi úrovňou odborných 
zručností a požiadavkami trhu práce je zmierňovať 
nerovnováhu medzi ponukou SOŠ a potrebami 
trhu práce v Banskobystrickom kraji, čo si vyža-
duje dôkladné pochopenie povahy, rozsahu a prí-
čin tohto neúsladu. Správa zároveň prináša návod 
na zlepšenie kvality a posilnenie relevantnosti 
stredných odborných škôl v kontexte uspokojo-
vania potrieb trhu práce. 

SOŠ v Banskobystrickom kraji môžu byť kľúčo-
vou hybnou silou ekonomického rastu regiónu. 
K takejto zmene však nedôjde bez výrazných 
zmien v systéme odborného vzdelávania a prí-
pravy na úrovni škôl, ale aj v oblasti prepoje-
nia SOŠ s trhom práce. Odporúčania vyplýva-
júce zo správy spadajú do štyroch kategórií: (i) 
zber dát, ich analýza a poučenie sa z nich; (ii) 
zabezpečenie kvality a programové zlepšova-
nie; (iii) zosúladenie medzi školami a zamestná-
vateľmi; a (iv) inovácie podnikateľských mode-
lov na SOŠ (viď Obr. 9).

Dáta a práca s nimi

Účinný zber dát, ich analýza a využitie predstavujú základ zdravého vzdelávacieho systému. Ich 
kombinácia je zárukou transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia, zabezpečenia kvality, 
rozhodovania založeného na informáciách, kvalifi kovaného a samostatného pedagogického zboru 
a kontinuálneho zlepšovania sa (Abdul-Hamid, 2017). Zber a manažment dát môže byť komplex-
ným a vyspelým systémom využívajúcim dohody o zdieľaní údajov, dátové sklady či pokročilé ana-
lytické nástroje, môže však ísť aj o jednoduchý a cielený systém založený na prieskumoch a častých 
kontaktoch s kľúčovými zainteresovanými subjektmi. Každá zo spomínaných možností môže pri-
nášať významné výsledky, ak sa aplikuje správne. Navyše, aktívne využívanie dát a spätnej väzby 
posilňuje aj to, ak v príslušnej organizácii existuje prostredie, pre ktoré je charakteristická zveda-
vosť, chuť učiť sa a peer komunikácia. 

Prepájanie údajov z oblasti vzdelávania a trhu práce predstavuje prístup, ktorý školám umožňuje 
prijímať informované strategické plány a rozhodnutia týkajúce sa študijných programov, prijímania 
pracovníkov či ich udržania. Študentom to zároveň dáva možnosť správne sa rozhodovať o svojom 
kariérnom smerovaní a podniky majú vďaka nemu šancu obsadiť potrebné pracovné pozície. V prí-
pade pokročilejších modelov zdieľania dát sa údaje zo vzdelávacieho a podnikateľského prostredia 
využívajú na vyhodnotenie toho, či je v systéme dostatočný počet študentov vybavených potreb-
nými zručnosťami a či študujú v správnych programoch tak, aby dokázali ako absolventi úspešne 
naplniť aktuálne aj budúce potreby trhu práce a dopyt po pracovnej sile. Takéto modely často vyu-
žívajú dohody o zdieľaní údajov medzi relevantnými orgánmi v oblasti práce a priemyslu, vzdelá-
vacími inštitúciami a, v niektorých prípadoch, aj s orgánmi zodpovednými za riadenie mzdovej 
a odvodovej agendy (vrátane záznamov o dani z príjmov či poistenia v nezamestnanosti). 

V prípade absencie komplexnej platformy poskytujúcej údaje o pracovných silách je možné  zdie-
ľať informácie o potrebách trhu práce aj prostredníctvom menej technicky náročných alterna-
tív, ako sú napr. zamestnávateľské prieskumy alebo podujatia na podporu spolupráce medzi ško-
lami a fi rmami. 

Či už vo vzdelávacom systéme a na trhu práce existuje rozvinutý alebo jednoduchý systém riade-
nia a spracovania dát, platí, že vytvorenie a podpora tzv. peer komunikácie a vzájomného učenia 
sa je prínosom pre vedenia škôl, úrady aj zamestnávateľov. V tejto správe popisujeme príklady 

OBRÁZOK 9.  Odporúčania – zhrnutie   

 

 

Zdroj: Autori, 2020.
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dobrej praxe, ktoré pomáhajú zmenšovať priepastný rozdiel medzi zručnosťami absolventov 
SOŠ a potrebami trhu práce, ale aj problémy prispievajúce k jeho prehlbovaniu. Mnohé z uvede-
ných príkladov by si zaslúžili dôkladnejšiu analýzu, aby sme pochopili, prečo sú niektoré vzťahy 
a zmeny úspešné a iné nie. S rastúcou pozornosťou venovanou tejto téme sa zväčšujú aj možnosti 
spolupráce v oblasti výskumu, analýzy a zdieľania poznatkov týkajúcich sa danej problematiky, 
ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k zlepšeniu sledovanej oblasti. 

Dobrým východiskom pre lepšie pochopenie danej problematiky je hľadanie odpovedí na nezod-
povedané otázky vyplývajúce z nášho dokumentu. Prečo v sektore fi nančných/poisťovacích slu-
žieb či dopravy/logistiky nepočuť o nevyhovujúcich zručnostiach absolventov SOŠ? Prečo majú 
stavebné fi rmy a fi rmy poskytujúce ubytovacie/stravovacie služby problém nájsť zamestnancov 
s požadovanými zručnosťami, zatiaľ čo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych slu-
žieb tento problém nepoznajú? Prečo problém s nesúladom nehlásia fi rmy pôsobiace v severnej 
časti regiónu? Vzájomná komunikácia medzi odvetviami alebo subregiónmi je kľúčom k rozvíja-
niu modelov pozitívnych odchýlok a k tomu, aby ich implementácia v iných oblastiach podporila 
šírenie dobrej praxe a prenos know-how.  

Vybudovanie kultúry peer komunikácie a vzájomného učenia sa si vyžaduje čas a energiu. Nevyhnutným 
predpokladom úspechu je angažovanosť a podpora zo strany vedenia, aktívna a cielená facilitácia, 
zapojenie viacerých sektorov, dostupnosť a transparentnosť informácií a vhodne nastavené pro-
cesy navrhovania, realizácie, monitorovania a hodnotenia jednotlivých aktivít. Mnohokrát je nevy-
hnutné posilniť kapacity, aby sa zabezpečil rozvoj „tvrdých“ analytických a výskumných zručností 
aj „mäkkých“ zručností v oblasti spolupráce a facilitácie, ktoré sú potrebné pre úspešné riadenie 
zmien. K dôležitým krokom, na ktoré v tomto ohľade netreba zabúdať, patrí:

• Poskytnúť zamestnancom dostatok času na vzájomnú komunikáciu s kolegami aj s akté-
rmi z externého prostredia, aby sa mohli poučiť zo skúseností iných. 

• Podporovať takéto praktiky fi nančne alebo inou formou uznania. Vytvárať tzv. fóra lídrov, 
v rámci ktorých si zamestnanci môžu vymieňať nápady, názory a informácie od   externých 
aktérov, alebo analyzovať realizované programové zmeny.

• Riaditelia škôl majú ísť príkladom. Lídri dokážu nastaviť nový spôsob myslenia aj podpo-
rovať podobný prístup u svojich zamestnancov, ak sú sami zvedaví, kladú otázky a žiadajú 
si spätnú väzbu. 

TEXTOVÉ POLE 1.  Systém riadenia kvality s využitím hodnotiacich postupov 

a spätnej väzby

17 SOŠ v nemeckej spolkovej krajine Hesensko používa systém riadenia kvality založený na 

hodnotení. Model známy ako Q2E vychádza z pravidelného a rutinného poskytovania spätnej 

väzby. Okrem povinnosti zaviesť dôslednejšiu kontrolu kvality nesú SOŠ aj väčšiu mieru kompetencií 

a zodpovednosti za zabezpečenie kvality. Pilotný program sa s podporou Ministerstva kultúry 

spolkovej krajiny Hesensko začal realizovať v roku 2005. Nižšie uvádzame hlavné atribúty modelu Q2E 

ako systému riadenia kvality:

• Škola si identifi kuje vlastný model zabezpečenia kvality a nastavuje si vlastné štandardy.

• Všetci učitelia si pravidelne žiadajú spätnú väzbu na svoje pedagogické pôsobenie.

• Škola pravidelne kontroluje kvalitu svojej činnosti, a to s ohľadom na individuálne organizačné 

zložky/priority aj v kontexte celkovej kvality činnosti školy.

• Vedenie školy vníma interné riadenie kvality predovšetkým ako svoju prioritnú úlohu.

• Na žiadosť riaditeľa školy každú školu navštívi tím externých hodnotiteľov, ktorí preskúmajú interný 

systém riadenia kvality a škole poskytnú príslušnú spätnú väzbu.
Externé hodnotenie sa týka záležitostí a oblastí ako je napr. koncepcia riadenia kvality, príručka 
riadenia kvality školy, celkové výsledky študentov školy, prístup k interným hodnotiacim procesom, 
význam rozvoja kvality (kultúra poskytovania spätnej väzby, vrátane spätnej väzby od študentov 
a medzi učiteľmi navzájom) či kvalita riadenia školy.

Zdroj: EQAVET, https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/case-studies/quality-management-in-vocational-schools
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• Vítať konštruktívnu spätnú väzbu. Zamestnanci musia pochopiť, že spätná väzba nie je niečo 
negatívne, ale že môže naopak pomôcť celej inštitúcii napredovať a rozvíjať sa. Keď zamest-
nanci začnú sami proaktívne vyžadovať spätnú väzbu, je to znak pozitívnej zmeny a posunu 
ku kultúre učenia sa a napredovania (viď Textové pole 1).

• Zahrňte peer komunikáciu a učenie do hodnotiaceho procesu. Nielenže to všetkým stra-
nám pomôže lepšie sa naučiť poskytovať aj prijímať spätnú väzbu, ale prispeje to aj k fun-
govaniu celého tohto procesu. Môže to prebiehať formou peer hodnotenia, alebo tzv. 360° 
spätnej väzby, pri ktorej sa zručnosti zamestnancov hodnotia z pohľadu (podľa potreby) ich 
podriadených, kolegov, nadriadených a tiež pomocou sebahodnotenia.

Kvalita

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy sa za ostatné dve desaťročia vďaka prevratným snahám, 
ako bol napr. Kodanský/Bruggský proces, stala prioritou na národnej aj na celoeurópskej úrovni. 
Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET) 
prispieva k posilňovaniu kvality v tejto oblasti prostredníctvom konkrétnych usmernení pre tvor-
cov politík týkajúcich sa zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy. Európska komisia 
zaviedla tiež Európsky kvalifi kačný rámec (EQF) a Európsky systém prenosu kreditov (ecVET) ako 
nástroje umožňujúce vzájomné prepájanie vzdelávacích systémov a kvalifi kačných rámcov člen-
ských krajín (EQAVET, 2020; ETF, 2014; EU, 2010). Aj napriek týmto snahám však dodnes panujú 
veľké rozdiely v spôsobe, akým jednotlivé krajiny defi nujú, merajú a zlepšujú kvalitu.

V podmienkach stredného odborného školstva na Slovensku je zavádzanie systémov zabezpeče-
nia resp. riadenia kvality pomalé, pričom uplatňovanie nástrojov a modelov riadenia kvality, ako 
sú Common Assessment Framework (CAF), ISO 9001, European Quality Foundation Model (EQFM) 
či Total Quality Management (TQM), nie je bežnou praxou. Niektoré školy síce kombinujú prvky 
spomínaných modelov zabezpečovania a zlepšovania kvality, no ich snahy sú často nekonzistentné 
a nesystematické. Na rozdiel od systému vyššieho vzdelávania, problematika zabezpečenia kvality 
sekundárneho vzdelávania nie je ošetrená v národnej legislatíve SR. Objavujú sa však náznaky toho, 
že situácia sa môže zmeniť. Zavádzanie systémov riadenia kvality na stredných školách sa spomína 
v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (2018–2027)13 z dielne Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (World Bank et al., 2020a).

Okrem toho, kroky na vypracovanie usmernení a budovanie kapacít v oblasti zabezpečenia kvality 
na stredných školách prebiehajú aj na regionálnej úrovni: Rámec zabezpečenia kvality vzdelávania 
na stredných odborných školách Prešovského samosprávneho kraja (verzia 2.0) ponúka rady, ako vytvo-
riť prostredie vhodné na zabezpečenie kvality, ako aj konkrétne kroky na vytvorenie a implemen-
táciu takéhoto rámca zabezpečenia kvality (World Bank et al., 2020a).

Takéto úsilie o vytvorenie systému riadenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na národnej 
aj regionálnej úrovni je nanajvýš dôležité a, spolu s aktivitami zameranými na prepájanie národných 
a regionálnych stratégií na úrovni škôl, sa musí aj naďalej upevňovať. Tento prístup zabezpečí zave-
denie koordinovaného systému riadenia monitorujúceho, ktorý monitoruje procesy, ale aj výstupy 
a vstupy, aby sa zaistila relevantnosť jednotlivých študijných programov a schopnosť týchto progra-
mov reagovať na potreby trhu práce. Vývoj systému riadenia kvality zahŕňa niekoľko kľúčových kro-
kov. Prirodzeným prvým krokom je zadefi novanie kvality, určenie toho, čo je potrebné merať, a ako 
to merať. Existuje viacero zdrojov podporujúcich uvedený proces, pričom niektoré z nich sú uve-
dené vyššie (napríklad CAF, EQFM, TQM a iné). 

Štruktúra prostredia musí byť nastavená tak, aby sa systém riadenia kvality zaviedol na systémovej 
úrovni a následne sa preniesol na jednotlivé SOŠ (ETF, 2014; Conti, 2010). Okrem politík zosúlade-
nia ponuky a dopytu  je vytvárenie prostredia priaznivého pre zavádzanie kvality v systéme vzde-
lávania možné spraviť moho, napr. identifi kovať vhodné delenie rolí a povinností, realizovať akti-
vity zamerané na budovanie kapacít, zabezpečiť robustný informačný systém, zaviesť mechanizmy 
na zaistenie transparentnosti a zodpovednosti či  zabezpečiť primerané fi nancovanie. 
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Keď sa zavedú spomínané prvky, SOŠ sú pripravené spustiť systém riadenia kvality na úrovni školy. 
Takýto krok si vyžaduje premyslenú prípravu a implementáciu plánu zlepšovania školy. Okrem neho 
je potrebné zaviesť a riadiť proces kontinuálneho interného aj externého hodnotenia školy, pričom 
spätná väzba z neho sa musí pretaviť aj do konkrétnych aktivít v rámci procesu zlepšovania školy. 
William Edwards Deming (1993) opísal komtinuálne zlepšovanie ako neustálu snahu o znižovanie 
variability a nekonzistentnosti na ceste k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Kontinuálne zlepšovanie 
kvality je proces, ktorý sa etabloval naprieč mnohými odvetviami, a veľa príkladov nájdeme aj v oblasti 
školstva. Medzi témami a aktivitami, ktoré pomohli k účinnej implementácii systému riadenia kva-
lity, stratégií kontinuálneho zlepšovania či plánov zlepšovania na školách, nájdeme aj nasledovné:

• Učitelia a riadiaci pracovníci vychádzajú z existujúcich regionálnych a národných štandardov. 

• Keď sa študentom nedarí, tím pedagógov hľadá príčiny takéhoto stavu a snaží sa identifi -
kovať a otestovať možné riešenia.

• Riadiace orgány na úrovni kraja a školy aktívne monitorujú a overujú výsledky, diskutujú 
o nich, a zavádzajú regionálne systémy riadenia zameraného na celkové i čiastkové ciele

• Posilňujú sa organizačné štruktúry, procesy aj postupy. 

• Procesy a zdrje sú navzájom zosúladené tak, aby napĺňali ciele, zlepšovali celkovú výkon-
nosť a uspokojovali kľúčové zainteresované subjekty.

• Merateľné aktivity v rámci jednotlivých cieľov vychádzajú z dát a sú z regionálnej úrovne 
zosúladené na  úroveň odboru, školy, učiteľa a žiaka (viď Textové pole 2)

TEXTOVÉ POLE 2.  Príklad obsahu plánu zlepšovania 

V príklade uvádzame tri ciele, ktoré sa škola snaží naplniť, a jednu stratégiu na dosiahnutie prvého 

cieľa. Kompletný plán rozvoja môže zahŕňať 5-7 cieľov, pričom ku každému z nich sa môže viazať 10-15 

stratégií. V niektorých prípadoch môžu byť ciele defi nované na vyššej (regionálnej alebo oblastnej) 

úrovni a každá škola si následne vypracuje stratégie na ich naplnenie. Je dôležité, aby boli v každej 

z navrhnutých stratégií podrobne zadefi nované želané výsledky, plán ich monitorovania, zodpovedné 

osoby a fi nančné i technické potreby. Stratégie môžu tiež hovoriť o zosúladení navrhovaných krokov 

s politikami na národnej alebo regionálnej úrovni, identifi kovať možné riziká a stratégie na ich zmi-

erňovanie, ako aj výsledky formatívneho a sumatívneho hodnotenia. Plány zlepšovania majú najväčšiu 

šancu na úspech, ak sú výsledkom spolupráce, ak sa šíria, monitorujú, ak sa o nich diskutuje a ak sú 

nástrojom inovácií a adaptácie. Ak sa nepodarí dosiahnuť cieľové ukazovatele, zamestnanci by mali 

byť vedení k fl exibilite a kreativite pri hľadaní ďalších riešení. 

Ciele:

1. Úspech študentov: Zlepšiť vzdelávanie študentov tak, aby v testoch dosahovali výsledky na prim-

eranej úrovni alebo nad ňou, a aby si absolventi dokázali nájsť zamestnanie do troch mesiacov od 

ukončenia štúdia

2. Organizačná efektívnosť: Zosúladiť údaje a prevádzkové systémy s cieľom podporiť kvalitné 

vzdelávanie

3. Zapojenie aktérov: Rozšíriť a prehĺbiť vzťahy medzi rodinami študentov, miestnou komunitou 

a priemyslom

Vzorová stratégia pre cieľ 1: Implementovať program zameraný na rozvoj mäkkých zručností 

a pripravenosti na prechod do pracovného života pre všetkých študentov v poslednom polroku 

štúdia

• Očakávaný výsledok stratégie: Úspešné zvládnutie skúšky pripravenosti na pracovný život 

a pozitívna spätná väzba zo strany miestnych zamestnávateľov týkajúca sa mäkkých zručností 

študentov 

• Monitorovacia stratégia: Učitelia spolupracujú s riaditeľom na revízii skúšok a diskutujú o zapojení 

študentov do nového študijného programu. Štvrťročne organizovaný spoločný obed so zástup-

cami priemyslu slúži na získanie spätnej väzby od zamestnávateľov a prieskum ich spokojnosti 

s mäkkými zručnosťami novoprijatých zamestnancov.

Zdroj: Autori, 2020.
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Je dôležité poznamenať, že systémy odborného vzdelávania a prípravy sú veľmi komplexné, majú 
vlastnú dynamiku a množstvo interných aj externých prepojení. Osobitnú pozornosť preto treba 
venovať koordinácii celoštátnych vládnych štandardov a politík s potrebami zamestnávateľov, aby 
vzdelávacie prostredie (napr. vo forme návrhu študijných programov, ponuky škôl, učebných osnov 
či vyučovacieho procesu) odrážalo nimi požadované zručnosti a priority. Bez koordinácie aktivít 
všetkých zainteresovaných subjektov, ich vzťahov, potrieb a spätnej väzby bude totiž systém zabez-
pečenia kvality fragmentovaný a neúčinný. 

V systéme odborného vzdelávania a prípravy a na úrovni škôl sa objavilo niekoľko momentov, ktoré 
si vyžadujú okamžitú pozornosť. Špecifi cké programové zlepšenia zamerané na niekoľko kľúčo-
vých oblastí majú potenciál zvýšiť efektivitu, účinnosť a kvalitu odborného vzdelávania a prípravy. 
Patria k nim aj tieto kroky:

• Optimalizácii siete škôl s cieľom preskúmať a posilniť ponuku študijných programov, kon-
text zápisu študentov na jednotlivé programy a trendy rozširovania ponuky. 

• Zaistenie riadneho fi nancovania a vybavenia všetkých škôl.

• Prioritizácia kariérneho poradenstva prostredníctvom zdrojov ako sú napr. špecializovaní 
poradcovia pracujúci na plný úväzok alebo centrá kariérneho poradenstva.

• Prehodnotenie súčasných vzdelávacích programov a osnov SOŠ tak, aby sa zabezpečilo 
prepojenie obsahu s praxou a zahrnuli sa doň témy spojené z využívaním mäkkých zruč-
ností, resp. zručností 21. storočia.

Spoločné uplatňovanie týchto krokov zaistí posilnenie kvality vzdelávania. Zlepšenia, ktoré takéto 
snahy prinesú, školám zároveň pomôžu lepšie reagovať na potreby trhu práce či zapájať subjekty 
z prostredia priemyslu. 

Zosúladenie

Súčasný trh práce sa neustále mení. Uvedomujúc si túto skutočnosť, Bruggské komuniké o posilnenej 
európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave (2010) zdôrazňuje potrebu fl exibilného a vyso-
kokvalitného systému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý dokáže reagovať na potreby trhu 
práce. Aby bol systém odborného vzdelávania a prípravy úspešný, musí byť fl exibilný a prispôso-
bivý, čo si vyžaduje neustálu a systematickú komunikáciu, koordináciu a zosúlaďovanie zo strany 
aktérov pôsobiacich na trhu práce, lídrov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy i vládnych 
predstaviteľov (EU, 2017a; EU, 2010).

Existuje množstvo príkladov iniciatív a programov, ktorým sa podarilo zapojiť a zosúladiť aktérov 
z rôznych sektorov, najmä z akademického prostredia a priemyslu. Za jednu z prvých, takpovediac 
priekopníckych snáh v tejto oblasti, možno považovať príklad telekomunikačného giganta Motorola. 
Spoločnosť založila v roku 1981 fi remné  Centrum odborného vzdelávania a prípravy (Motorola 
Training and Education Center).  V priebehu 
nasledujúceho desaťročia sa Centrum zmenilo 
na univerzitu (Motorola University, MU), ktorá 
sa mohla pochváliť vzťahmi s rôznymi part-
nermi z akademického prostredia. MU organi-
zovala výmeny pedagógov s ostatnými fakultami, 
spoločne pripravovali študijné programy, zdie-
ľali laboratórne zariadenia a používali mecha-
nizmy vzájomnej spätnej väzby. Keď sa objavil 
výrazný nesúlad medzi zručnosťami študentov 
a potrebami praxe, MU sa spojila s odbornými 
technickými školami, ale aj s ostatnými stred-
nými a dokonca aj základnými školami, ktoré 

Ponúkame informácie o  tom, čo konkurenčný 

globálny trh očakáva od študentov a  ich 

učiteľov. Veľa vysokých škôl zápasí s nedostat-

kom zdrojov. Naša spolupráca im však umožňu-

je prísť do našich závodov, osloviť nás, spoznať 

špičkové výrobné procesy a využívať naše zari-

adenia a vybavenie na rozvoj svojich pracovník-

ov...Sme presvedčení – a myslím, že oni tiež – že 

to prináša obrovské výhody pre obe strany. 

William Wiggenhorn, bývalý viceprezident pre 

vzdelávanie fi rmy Motorola a  rektor Motorola 

University 
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informovala o tom, čo potrebuje, a ako sa to líši od výbavy ich absolventov. Nešlo však len o jedno-
razové rozhovory. Naopak, stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi rôznych inštitúcií sa konali pravi-
delne v niekoľkotýždňových intervaloch. MU zároveň v snahe pochopiť a zlepšiť tok ľudských zdro-
jov vedúci od základných škôl, cez stredné a vyššie školy až k Motorole, zriadila špeciálnu pozíciu 
riaditeľa pre inštitucionálne vzťahy. Úlohou človeka na tomto poste bolo preklenúť rozdiely medzi 
školami a fi rmou pomocou vzájomnej identifi kácie potrieb a prostredníctvom fi nancovania spo-
ločných projektov (Wiggenhorn, 1990). 

Neskôr sa popredné technologické spoločnosti spojili s vysokými školami, aby ponúkli vzdeláva-
cie a certifi kačné kurzy v oblasti najpotrebnejších praktických zručností. Spoločnosť Apple v roku 
2017 predstavila kurz kódovania v programovacom jazyku Swift, ktorý mohli študenti navštevovať 
na 30 tzv. komunitných vysokých školách (community colleges). V dvojsemestrálnom kurze, ktorý 
pripravili pracovníci fi rmy Apple v spolupráci s učiteľmi, sa študenti mohli naučiť kódovať a progra-
movať funkčné aplikácie (Lieberman 2018). Firma IBM sa v tom istom roku spojila s Northeastern 
University a ponúkla študentom možnosť dať si uznať  tzv. odznak IBM14 na získanie kreditov v rámci 
troch magisterských študijných programov (Northeastern 2017). IBM podobný program ponúka 
aj v spolupráci s Wake Technical College. V roku 2018 konzorcium 19 komunitných vysokých škôl 
a ich partnerských stredných škôl z Los Angeles County, známe ako California Cloud Workforce 
Project, spustilo program Cloud Computing Certifi cate. Program, ktorý spoločne pripravili tímy 
Santa Monica College a Amazon Web Services Educate s podporou expertov fi rmy Amazon a ďal-
ších technologických spoločností z Los Angeles, je určený pre študentov, ktorí chcú získať zruč-
nosti a vedomosti potrebné na prácu s cloudovými riešeniami a prácu v IT sektore (Amazon 2018). 
Na Slovensku je príkladom takéhoto programu STEP Ahead (viď  textové pole 3), ktorý predstavuje 
výsledok medzisektorovej spolupráce ponúkajúci možnosť profesionálneho rozvoja pre učiteľov 
SOŠ pripravujúcich študentov na prácu v automobilovom priemysle. 

Existuje celý rad rámcov a stratégií na zosúladenie aktivít zainteresovaných strán v oblasti spoloč-
ných potrieb a programov. Siete zlepšovania (niekedy označované aj ako networked  improvement 
community – NIC) sú príkladom, ktorý si v poslednom desaťročí získal značnú pozornosť. Siete zlep-
šovania sú zámerne vytvorené a štruktúrované zoskupenia zapájajúce aktérov v snahe vyriešiť spo-
ločné, významné a praktické problémy pomocou metód kontinuálneho zlepšovania (Cannata et al., 
2017; Russell et al., 2017; Peurach & Glazer, 2012). Dôležité je, že tieto siete majú vysokú mieru koor-
dinácie, takže sú schopné riešenia šíriť rýchlo, čo ich členom umožňuje rýchlo sa zlepšovať (Bryk 
et al., 2013). Podobne, učiace sa spoločenstvá spájajú aktérov okolo spoločnej témy. Ide o zapojenie 
viacerých aktérov alebo skupín, ktoré sa spájajú, aby dosiahli spoločný cieľ a prehlbovali znalosti 
v konkrétnej oblasti. Učiace sa spoločenstvá sú obzvlášť efektívne najmä v kontexte zlepšovania 
kvality, pretože dokážu urýchliť šírenie a zavádzanie inovácií (Nix et al., 2018).

TEXTOVÉ POLE 3.  STEP Ahead, Slovensko, Česko a Veľká Británia

V období rokov 2015 až 2017 vyústil program Erasmus+ Programme do vzniku iniciatívy STEP Ahead, 

ktorá bola programom medzinárodnej spolupráce stredných odborných škôl, súkromných fi riem 

a MVO s cieľom zabezpečiť, aby kvalifi kovaní technici v automobilovom priemysle spĺňali požiadavky 

automobilových spoločností. Do partnerstva boli zapojení SOŠA Bratislava (koordinátor projektu), 

INAK o.z. (SK), NAPA Trucks (CZ), the Institute of Motor Industry (UK) a Automotive Technician 

Training (UK). Iniciatíva vychádzala z potrieb 71 respondentov, ktorí sa zúčastnili online prieskumu 

uskutočneného na vzorke 87 slovenských SOŠ so zameraním  na automobilový priemysel.

Iniciatíva sa zamerala na profesionálny rozvoj a distribúciu zdrojov pre učiteľov OVP na Slovensku. 

Vzhľadom na rýchly rozvoj a intenzívne využívanie najmodernejších digitalizovaných a automatických 

postupov v automobilovom priemysle bola v rámci teórie zmeny zadefi novaná premisa, že len učitelia 

vybavení najnovšími zručnosťami ich môžu preniesť aj na svojich študentov. Aktivity zamerané na 

profesionálny rast zahŕňali tri celoštátne konferencie a intenzívny školiaci program. V rámci iniciatívy 

boli tiež vypracované  nové osnovy a digitalizované učebné materiály a pomôcky (napr. interaktívne 

vzdelávacie obrazovky). 

Zdroj: EU, 2017a; EU, 2017b.
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Stratégie využívané na rozvoj úspešných sietí zlepšovania, učiacich sa spoločenstiev a tímov ponú-
kajú užitočné usmernenia pre rozvoj regionálnej platformy umožňujúcej prepojenie a nadviaza-
nie spolupráce medzi inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy, predstaviteľmi priemyslu 
a zástupcami komunity. Napríklad, o založení regionálnej platformy musia rozhodnúť relevantné 
orgány, ktoré zároveň pripravia príslušné dokumenty vysvetľujúce jej účel a ozrejmujúce mecha-
nizmy medzisektorovej koordinácie. Tieto môžu mať podobu formálneho právneho dokumentu 
alebo je možné použiť niečo ako zakladaciu listinu, teda fl exibilný  dokument defi nujúci napríklad:

• Ciele – Čo chceme dosiahnuť? Ako budeme monitorovať progres? 

• Hodnoty – Aké hodnoty, správanie a aktivity sú pre skupinu najdôležitejšie?

• Participácia – Ako podporíme participáciu? 

• Rozhodovanie – Ako bude prebiehať rozhodovanie? 

• Stretnutia – Ako často sa budeme stretávať? Aké dlhé majú byť jednotlivé stretnutia?

• Konfl ikty – Ako tím podporí pozitívne/tvorivé rozpory?

• Reportovanie – Kto reportuje komu? Ako zapojiť vedenie, ak sa skupina odkloní od svojho 
cieľa/zámeru?

• Výstupy a ich meranie – Ako sa bude merať úspech?

Niektoré regionálne platformy boli úspešné vďaka tomu, že ich členovia sa zosúladili s koncepčným 
rámcom defi nujúcim cieľ ich snaženia a spôsob spoločného dosiahnutia daného cieľa. Dôkladné 
poznanie a pochopenie jednotlivých aktérov je kľúčovým aspektom úspechu regionálnej platformy, 
pretože posilňuje empatiu, tímovú prácu a sústredí pozornosť členov na vytváranie praktických 
riešení. Aktivity zamerané na mapovanie zainteresovaných subjektov, scitlivovania či medzisekto-
rovú koordináciu sú dobrým príkladom spôsobov, ako posilňovať konektivitu a vzájomné pocho-
penie medzi jednotlivými aktérmi. 

Úspešné regionálne platformy využívajú osvedčené prístupy k budovaniu tímov. Úspešné tímy 
majú zvyčajne takéto vlastnosti:

• Multidisciplinarita —zapojenie ľudí z rôznych organizácií a z komunity

• Každý sa zapája rovnako a rovnako zodpovedá za dosiahnuté výsledky 

• Jasné očakávania a povinnosti

• Jasná reportovacia štruktúra a známi aktéri

• Výstupy zodpovedajú nastaveným cieľom

• Prínos v oblasti učenia sa a rastu každého člena platformy

• Budovanie kompetencií v čase

• Vedomie spoločného cieľa – účasť v skupine dáva zmysel a prináša pocit satisfakcie

Stredné odborné školy a zamestnávatelia majú mnoho príležitostí na vzájomné zosúladenie v oblasti 
spolupráce, koordinácie a komunikácie aj bez existencie regionálnej platformy. Zapájanie sa do zosú-
laďovacích aktivít v menšom rozsahu môže byť jednoduchú formu účasti na networkingových podu-
jatiach či realizácie prieskumov zamestnávateľských potrieb. Vláda či samospráva môžu zohrá-
vať dôležitú úlohu pri uľahčovaní, posilňovaní a systematizácii uvedených činností. Keď sa budú 
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multisektorové skupiny zosúlaďovať a spolupracovať, nájdu mnoho oblastí, v ktorých bude spo-
ločné zlepšovanie prínosom: napr. spätná väzba a zlepšovanie učebných osnov, príprava progra-
mov celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov či formalizácia procesu náboru 
a prijímania zamestnancov. 

Inovácie

Aj keď mnohé z vyššie uvedených odporúčaní ponúkajú inovatívne riešenia ako siete zlepšovania, 
odvetvové partnerstvá alebo prostredie priaznivé pre zavedenie systému zabezpečenia kvality, ino-
váciu je potrebné vnímať aj ako samostatnú kategóriu. Takýto prístup otvára dvere pre podporu 
zavádzania inovácií na všetkých úrovniach systému odborného vzdelávania a prípravy aj v kontak-
toch so zamestnávateľmi. Tento prístup si však tiež vyžaduje, aby sme sa vrátili o krok späť a začali 
premýšľať nekonvenčne, aby sme hľadali príklady dobrej praxe na regionálnej, národnej i globál-
nej scéne, a aby sme si osvojili spôsob myslenia, ktorý prijíma zmenu a kultúru zmeny, a to aj v prí-
pade, že niektoré zmeny sa nemusia podariť. 

Určite existuje šanca na to, aby si odborné školy zabezpečili konzistentný príjem. Na celom svete 
sa čoraz častejšie stretávame s tým, že stredné a vyššie školy prehodnocujú svoj prístup k naklada-
niu so svojim majetkom. Niektoré školy napríklad v dobe, keď ho nevyužívajú študenti a učitelia, 
prenajímajú svoje zariadenia a vybavenie. Iné školy prenajímajú svoje kancelárske priestory a vyu-
žívajú svoje siete (napr. učiteľov, absolventov, členov rady školy, a pod.) na poskytovanie konzultač-
ných a poradenských služieb. Školy tiež čoraz častejšie ponúkajú miestny podnikateľom služby inku-
bátorov alebo akcelerátorov výmenou za vlastný kapitál, poplatky za poskytované služby, nájomné 
a pod. Takéto aktivity generujú príjmy a zároveň pomáhajú zmeniť značku škôl na centrá inovácií 
a strediská pre podnikateľov a tvorcov zmien. To môže následne pomôcť prilákať nových študen-
tov aj učiteľov a viesť k vytváraniu ďalších partnerstiev v danom odvetví.

Koncepcia zmeny imidžu odborných škôl je nanajvýš dôležitá. Popri aktivitách generujúcich príjmy 
môžu snahy o zviditeľnenie a propagáciu škôl prilákať ďalších študentov, pedagógov a zamestná-
vateľov. Školy môžu vďaka investíciám do marketingu a vzťahov s verejnosťou upozorniť na svoju 
prácu a dokonca sa aj zviditeľniť ako hnacia sila hospodárskeho rastu. Budovanie vzťahov s lokál-
nymi médiami alebo ich prizývanie na organizované podujatia môže škole napríklad priniesť pub-
licitu v lokálnom spravodajstve. Verejné vystúpenia, sociálne siete, dokonca aj webové stránky škôl 
ponúkajú možnosti zviditeľňovania činnosti školy. Je preto dôležité pristupovať k takejto komuni-
kácii strategicky. Posolstvo a značka, ktorú chce škola budovať, musia byť zadefi nované jasne, a toto 
posolstvo je následne nutné komunikovať rôznymi spôsobmi a prostredníctvom rôznych kanálov. 
Propagujte príbehy úspešných absolventov a zverejňujte ich na sociálnych sieťach. Všetky tieto spô-
soby prispievajú k propagácii odborných škôl a ich dôležitej práce.

INVESTIČNÉ BALÍČKY

Rozvoj zručností potrebných pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a pod-
nikanie si vyžaduje nielen podporu terciárneho vzdelávania, ale aj systematickú podporu odbor-
ného vzdelávania a prípravy žiakov končiacich základnú školu a absolventov stredných odborných 
škôl. Vytváranie vhodných podmienok pre intenzívnejšiu spoluprácu na regionálnej, subregionál-
nej i medzinárodnej úrovni, ako aj pre medzinárodnú mobilitu učiteľov a študentov stredných škôl 
je jedným zo spôsobov zlepšovania kvality SOŠ a zaistenia zdravej konkurencie medzi strednými 
školami všeobecne. Správa o nesúlade medzi úrovňou odborných zručností a požiadavkami trhu práce 
ukazuje, že aplikácia štandardov kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a uplatňovanie odpo-
rúčaní akceptovaných v celoeurópskom priestore predstavujú kritický moment a zároveň kľúčový 
krok na ceste k posilneniu odborného vzdelávania na Slovensku.
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Hoci slovenská legislatíva stredným školám umožňuje regulovať si obsah odborného vzdelávania a prí-
pravy, ktoré ponúkajú, ako aj poskytovať spoločné študijné programy, na území Banskobystrického 
samosprávneho kraja nie je ani jediná stredná škola, ktorá by to robila. 

Ako vyplýva zo Správy o nesúlade medzi úrovňou odborných zručností a požiadavkami trhu práce, k fak-
torom spôsobujúcim nízku mieru atraktívnosti stredného odborného školstva patrí: nevyhovujúce 
materiálovo-technické, priestorové a didaktické vybavenie stredných škôl, nedostatočné využíva-
nie nových technológií alebo nepostačujúca miera praktického vyučovania o ich používaní a nedo-
statočná podpora profesného rozvoja pedagogických pracovníkov. Navyše, nedostatok príležitostí 
v oblasti celoživotného vzdelávania na stredných školách prispieva k tomu, že pracovná sila na ško-
lách nemá vyhovujúcu kvalifi kačnú štruktúru a nie je schopná prispôsobiť či rozvinúť svoje exis-
tujúce zručnosti tak, aby zodpovedali novým trendom Priemyslu 4.0 ako je automatizácia, rýchlo 
sa vyvíjajúce disruptívne technológie či inteligentná špecializácia.

Vo svetle týchto zmien týkajúcich sa pracovných síl a globálnych zmien v priemysle a problémov, 
s ktorými sa potýka systém odborného vzdelávania, bola príprava investičných balíčkov sčasti moti-
vovaná snahou o urýchlenie inovácií na pilotných stredných školách, ktoré by mohli viesť k nasle-
dujúcim výsledkom:

• Zavedenie a využívanie inovatívnych (digitálne a iné technológie) metód v odbornom vzde-
lávaní a príprave zameraných na kompetencie a osobnostný rozvoj študentov aj učiteľov15

• Príprava a pilotná validácia rôznych vzdelávacích programov, vrátane kreditového systému 
a spoločných študijných programov (medzinárodná a medzisektorová spolupráca) a prepo-
jenie s prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania

• Programy ponúkajúce kontakt s odborníkmi z praxe a podporujúce vstup zamestnávateľov 
do systému profesného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov škôl

• Podpora všetkých foriem mobility škôl, inštitúcií a fi riem na regionálnej, národnej a medzi-
národnej úrovni

• Príprava a pilotné overenie systému verifi kácie výsledkov neformálneho a informálneho 
vzdelávania vo vybraných odvetviach/profesiách

• Podpora nových, najmä digitálnych a podnikateľských, zručností u študentov

• Postupná transformácia stredných škôl na moderné vzdelávacie inštitúcie 21. storočia 

Odporúčaná implementačná stratégia 

Väčšina z vybraných pilotných škôl už má skúsenosť s prípravou a implementáciou projektov fi nan-
covaných z externých zdrojov, vrátane projektov podporených z Európskych štrukturálnych a inves-
tičných fondov (EŠIF) formou dopytovo orientovaných otvorených výziev. Vzhľadom k obmedze-
nému časovému trvaniu súčasného programového obdobia by bolo najvhodnejšie, ak by riadiaci 
orgán (RO) pripravil časovo a tematicky uzatvorenú výzvu s vopred zadefi novanými podmienkami, 
ktoré by boli v súlade s odporúčaniami a cieľmi iniciatívy CuRI aj so zameraním príslušných ope-
račných programov.

Jedným z kľúčových faktorov úspechu implementácie navrhovaných investičných balíčkov je koor-
dinácia a spolupráca so všetkými zainteresovanými subjektmi na všetkých úrovniach, vrátane kon-
zultácií k podobe jednotlivých výziev tak, aby boli v súlade s očakávanými výsledkami a dopadmi 
projektov. Vychádzajúc z doterajších skúseností a príkladov dobrej praxe, navrhujeme nasledujúci 
postup pri hľadaní najvhodnejšieho modelu fi nancovania:
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Prvým krokom nasledujúcim po fi nalizácii návrhov investičných balíčkov, vrátane samostatných 
projektov, by malo byť ukotvenie spolupráce formou projektových partnerstiev a zadefi novanie rolí 
a úloh jednotlivých partnerov, s možnosťou formalizácie partnerstiev i delegovania úloh a s prime-
raným využitím už existujúcich partnerstiev.

Druhým krokom má byť vypracovanie a podpis dohody s jednotlivými zainteresovanými stranami 
týkajúcej sa prípravy a implementácie konkrétnych individuálnych projektov alebo vybraných akti-
vít v rámci týchto projektov, vrátane detailného časového plánu zabezpečujúceho naplnenie dohod-
nutých výsledkov – udržateľnosť. 

Tretím krokom by malo byť vytvorenie spoločnej projektovej platformy zo strany hlavného aj ostat-
ných projektových partnerov, pričom členmi platformy môžu byť aj iné subjekty zapojené do rea-
lizácie projektu. Spoločná príprava projektu pred jeho samotnou implementáciou je kľúčová pre 
úspech projektu ako celku i jeho jednotlivých aktivít. Je tiež vhodné, aby každý zainteresovaný 
RO určil kontaktnú osobu pre projekty pilotných SOŠ, ktorá bude zodpovedať za komunikáciu 
a koordináciu úloh.

Štvrtým krokom má byť fi nalizácia projektových zámerov jednotlivých projektov vo forme poža-
dovanej zo strany príslušného RO, poskytovateľa fi nancovania alebo špecifi ckej grantovej schémy, 
o ktorú sa má postarať spoločný projektový tím – tzv. návrh projektovej žiadosti.

Piatym krokom je vypracovanie dlhodobého plánu rozvoja školy, vrátane návrhu kľúčových investí-
cií (napr. budúce projekty, integrované projekty a investičné balíčky fi nancované z rôznych zdrojov) 
pre budúcnosť, súčasne s plánovaným zavedením systému riadenia kvality.

Vytváranie vhodného prostredia pre efektívnu implementáciu 

Podobný proces by mal prebehnúť aj na úrovni zriaďovateľa stredných škôl, nakoľko úzka spolu-
práca medzi pilotnými školami a zriaďovateľom, resp. poverenými zástupcami príslušných odde-
lení alebo odborov BBSK je predpokladom zaistenia dostupnosti všetkých potrebných podkladov 
a dokumentov, ako je napr. projektová dokumentácia a pod. 

Skúsenosti s prípravou projektových plánov a plánov fi nancovania a implementácie projektov uka-
zujú, že hlavnými prekážkami v tejto oblasti sú nízka miera strategického plánovania, nedostatočná 
pripravenosť miestnej samosprávy a, v niektorých prípadoch, nedostatočná dostupnosť doplnko-
vých fi nančných zdrojov. Integrovaný prístup spolu s využitím európskych fi nančných nástrojov 
si vyžadujú intenzívnu komunikáciu a vysokú mieru koordinácie medzi všetkými zainteresovanými 
subjektmi, ako aj využitie všetkých dostupných kapacít na lokálnej aj regionálnej úrovni, od prí-
pravy cez implementáciu až po hodnotenie investičných balíčkov pre SOŠ, a najmä fi nancujúcich 
organizácií pod vedením schopných projektových manažérov.

Jedným z odporúčaní tímu expertov Svetovej banky je vytvorenie spoločnej projektovej platformy 
združujúcej všetky pilotné školy, ktorá by im umožnila postupovať spoločne a koordinovať pro-
ces prípravy a implementácie investičných balíčkov na jednotlivých SOŠ, a vytvorenie spoločného 
prierezového projektu na Úrade BBSK, do ktorého by boli zapojení zástupcovia všetkých relevant-
ných aktérov podieľajúcich sa na príprave a implementácii investičných balíčkov pre pilotné školy, 
príprave a implementácii súvisiacich projektov a aktivít a na realizácii ďalších investícií na území 
kraja alebo v danom odvetví.

Zmierňovanie rizík

Príprava a implementácia investičných balíčkov pre pilotné stredné školy je náročným a kompliko-
vaným procesom. Z tohto dôvodu je jednou z najdôležitejších úloh už počas prípravnej a plánova-
cej fázy, a to aj na úrovni individuálnych projektov, anticipovať možné riziká a pripraviť opatrenia 
na ich zmierňovanie či elimináciu. Identifi kované potenciálne riziká zahŕňajú: 
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• Oneskorené schválenie príslušných smerníc, nariadení a usmernení

• Vysoká administratívna záťaž v oblasti spracovania dokumentácie potrebnej na zabezpe-
čenie fi nancovania

• Rôzne modely fi nancovania (napr. miera spolufi nancovania, zálohové platby, predbežné 
fi nancovanie, kombinácia fi nančných prostriedkov a fi nančných zdrojov, a pod.)

• Uplatnenie pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci

• Zmena podmienok poskytovania fi nancovania alebo príslušnej legislatívy (nielen v prí-
pade fondov EÚ)

• Podpora a zapojenie kľúčových aktérov a spolupracujúcich organizácií

• Nevybudovanie dostatočných kapacít na strane žiadateľov alebo partnerstiev 

• Nezáujem o spoluprácu na strane kľúčových aktérov 

Významným a účinným opatrením určeným na výraznú elimináciu rizík týkajúcich sa implemen-
tácie investičných balíčkov a ich jednotlivých projektov je identifi kácia všetkých potenciálnych 
rizík a následná možnosť konzultácií žiadateľa s poskytovateľom fi nancovania počas procesu prí-
pravy výzvy, napr. v oblasti podmienok účasti. Uvádzame niekoľko príkladov takýchto podmie-
nok: 1) oprávnenosť partnerstva a partnerov, 2) konkrétne zameranie aktivít, 3) oprávnenosť plá-
novaných výdavkov, 4) výška zálohovej platby a metóda fi nancovania projektu, 5) postupy v rámci 
procesu verejného obstarávania, a 6) spôsob vzájomného konzultovania a komunikácie po podpise 
zmluvy o poskytnutí fi nančných prostriedkov. Počas prípravy projektov sa odporúča venovať zvý-
šenú pozornosť identifi kácii potenciálnych rizík, príprave ich analýzy a návrhu krokov a postupov, 
ktoré majú byť uplatnené v prípade ich výskytu.

Predpokladáme, že príslušné fi nancujúce organizácie budú dostatočne komunikovať akékoľvek 
zmeny týkajúce sa poskytovania zdrojov, a to formou manuálov, metodických usmernení a príru-
čiek pre žiadateľov s cieľom čo najviac znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť relevantné pro-
cesy. V súvislosti s prípravou nového programového obdobia je potrebné poukázať na to, že proces 
viaczdrojového fi nancovania projektov by mal byť jednoduchší, riadenie a kontrola prostriedkov 
alokovaných z EŠIF by mali byť bližšie k žiadateľom, a viac pozornosti je potrebné venovať integ-
rovaným projektom, fl exibilite či zohľadňovaniu špecifi ckých prístupov ku konkrétnym témam 
a žiadateľom.

Kľúčové faktory úspechu 

V priebehu realizácie Aktivity 3 komponentu VET iniciatívy CuRI sme venovali zvýšenú pozornosť 
vyhodnoteniu kľúčových faktorov úspechu vo vzťahu k existujúcim možnostiam fi nancovania a pod-
mienkam realizácie navrhovaných investičných balíčkov pre pilotné SOŠ. Kľúčové faktory úspe-
chu sme analyzovali a hodnotili v rámci možností plánovania, prípravy a realizácie, a to na úrovni 
procesov, expertízy, kapacít, legislatívy a zapojenia kľúčových aktérov.

K najvýznamnejším faktorom úspechu v rámci prípravy a implementácie investičných balíčkov patria:

• Dostatočné odborné a administratívne kapacity spoločného projektového tímu

• Budovanie kapacít na pilotných školách

• Vytvorenie dostatočnej fi nančnej rezervy na úrovni zriaďovateľa (BBSK) a budúceho žia-
dateľa o NFP
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• Spolupráca s rôznymi aktérmi v rámci subregiónov a v rámci vybraných odvetví a sekto-
rov priemyslu

• Koordinácia medzi riadiacimi orgánmi a vybranými zástupcami štátnych orgánov na národ-
nej úrovni

• Technická podpora zo strany Svetovej banky a Európskej komisie

Tím expertov Svetovej banky v spolupráci s projektovým tímom BBSK pripravili praktickú príručku 
týkajúcu sa procesu prípravy individuálnych projektov zahrnutých do navrhovaných investičných 
balíkov, doplnenú o príklady dobrej praxe a vzory plánovacích a podporných formulárov, s dôra-
zom na kľúčové faktory úspechu. 

Navrhované okamžité kroky 

V nadväznosti na intenzívne konzultácie predstaviteľov vybraných RO, partnerov a ďalších zain-
teresovaných subjektov na tému možností fi nancovania schválených investičných balíčkov pre 
pilotné SOŠ a spoločného projektu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v BBSK je potrebné 
dohodnúť sa na nasledujúcich krokoch smerujúcich k príprave procesu výberu. Dohoda by mala 
zahŕňať aj postupy hodnotenia a schvaľovania jednotlivých projektov, najmä v súvislosti s blížiacim 
sa koncom programového obdobia 2014 - 2020, s možnosťami čerpania nových fi nančných zdro-
jov v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 a s prípravou čerpania fi nančných prostriedkov 
v nasledujúcom programovom období 2021 - 2027. Je dôležité, aby boli prvé výzvy v rámci operač-
ných programov (OP) relevantných pre pripravované projekty vyhlásené najneskôr do konca roku 
2020. V tejto súvislosti je tiež potrebné detailne naplánovať postupy na úrovni každej pilotnej školy.

Vzhľadom na zaangažovanie BBSK ako zriaďovateľa stredných škôl na území regiónu a na dopad navr-
hovaných aktivít a individuálnych projektov na rozpočet miestnych a regionálnych orgánov by bolo 
vhodné pre príslušné komisie a výbory BBSK pripraviť podrobný prehľad o stave prípravy a realizá-
cie investičných balíčkov pre jednotlivé SOŠ. Zabezpečí sa tým publicita a informovanosť o pripra-
vovaných resp. realizovaných investičných projektoch na pilotných stredných školách a o ďalších 
podporných aktivitách, ktoré na pilotných školách organizuje BBSK a jeho partnerské organizácie.

Navrhované investičné balíčky pre stredné odborné školy a spoločný prierezový projekt pre stredné 
školy na území BBSK vychádza z existujúcich strategických a koncepčných dokumentov v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy. Vznikajúce koncepcie však musia byť zapracované ako súčasť 
nového analytického a strategického rámca pre formovanie politík v oblasti celoživotného vzde-
lávania a rozvoja. 

Je potrebné venovať pozornosť plánom rozvoja škôl s cieľom maximalizovať prínosy plánovaných 
investícií a udržateľnosť, zabezpečiť prístup k štátnej pomoci a k možnostiam strategického roz-
voja vzdelávacej infraštruktúry na subregionálnej úrovni (v súvislosti s prioritami regionálneho 
rozvoja a s prípravou investičných balíčkov pre ďalšie stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BBSK), a zaistiť tiež prístup k možnostiam fi nancovania z európskych zdrojov. Vypracovanie plá-
nov transformácie škôl umožní prípravu ďalších investičných projektov pre plánované investičné 
programy (Plán obnovy a odolnosti SR, OP Slovensko).

Rozhodujúcim míľnikom je tiež príprava strategických dokumentov na regionálnej a lokálnej úrovni, 
ktoré vytvoria fi nančný a implementačný rámec pre prípravu a realizáciu individuálnych projek-
tov stredných škôl a ich partnerov (ako aj ostatných súvisiacich projektov) s plánovanou dobou rea-
lizácie po roku 2021.
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PRÍLOHA 1:

PRIESKUM SOŠ
— ROZDELENIE ÚČASTNÍKOV
PRIESKUMU  

CuRI Slovenská republika – projekt SOŠ

Prieskum SOŠ – Rozdelenie účastníkov prieskumu1

KRITÉRIUM DEFINÍCIE PRECENTUÁLNE ZASTÚPENIE 

SUBREGIÓN Sever (Okresy: Banská Bystrica, Brezno, Revúca)

Juh (Okresy: Zvolen, Detva, Krupina)

Východ (Okresy: Lučenec, Rimavská Sobota, 
Poltár, Veľký Krtíš) 

Západ (Okresy: Žarnovica, Žiar nad Hronom, 
Banská Štiavnica)

30 % (19 škôl)

20,6 % (13 škôl)

20,6 % (13 škôl)

28,6 % (18 škôl)

VEĽKOSŤ 
ŠKOLY

Počet študentov: 

Malá (0–149)

Stredná (150–250)

Veľká (251 a viac)

19,3% (11 škôl)

35,1% (20 škôl)

45,6% (26 škôl)

Zdroj: Autori, 2020.



70 Príloha 2: Časový harmonogram realizácie investičných balíčkov

Príloha 2: 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
REALIZÁCIE INVESTIČNÝCH 
BALÍČKOV

Názov projektu M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 II. III. 

SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - INDUSTRY 4.0 ako výzva pre OVP

P1.1 Výstavba regionálneho vzdelávacieho centra pre technické profesie P

P1.2 Modernizácia a inovácia vzdelávacieho procesu, podpora 
neformálneho vzdelávania P R

P1.3 Podpora technického vzdelávania P P R

SOŠ TORNAĽA – Otvorená priateľská škola — škola pre každého

P2.1 Motivujúca škola P R

P2.2 Inkluzívna škola P R

P2.3 Spolupracujúca škola P R

P2.4 Praktická škola P P R

SOŠ HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY – Inovatívna škola — Novohrad na tanieri

P3.1 Hospodársky dvor – zdravie na tanieri P R
P3.2 Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva (pre vybrané 
študijné programy) P R

SPŠ Jozefa Murgaša BANSKÁ BYSTRICA 

P4.1 Vzdelávacie i-Tech Centrum SPŠJM P R

P4.2 Podpora inovatívneho myslenia — voľnočasová  zóna P R

P4.3 Komunikačné aktivity a propagácia SPŠJM P R

P4.4 Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie P R

SPOJENÁ ŠKOLA BANSKÁ BYSTRICA – Vzdelávanie v oblasti elektromobility

P5.1 Rekonštrukcia existujúcich budov pre potreby zriadenia 
špecializovaných pracovísk P

P5.2 Zlepšenie kvality súčasnej praktickej výučby

P5.3 Nové/ Inovatívne vzdelávanie pre odvetvie elektromobility

P5.4 Propagácia školy a kariérne poradenstvo P

SOŠ BANSKÁ BYSTRICA – Rodinné farmy v rukách vzdelaného farmára

P6.1 Rodinná horská farma poskytujúca OVP P
P6.2 Rozvoj potravinárskeho priemyslu a spracovania včelích 
produktov v duchu tradícií P

P6.3 Kvalitné vzdelávanie spájajúce záujmy poľnohospodárov 
s potrebami krajiny a regiónu P R

P6.4 Propagácia regionálnych produktov P R

SOŠ TECHNICKÁ A AGROPOTRAVINÁRSKA – Všetko pod jednou strechou — rodinné podnikanie v poľnohospodárstve

P7.1 Atraktívne prostredie pre OVP „pod jednou strechou“ P

P7.2 Živý sad a živá záhrada ako oddychové a produkčné zóny
P7.3 Centrum rodinného podnikania pre oblasť poľnohospodárstva 
a potravinárstva P R

P7.4 Aliancia sektorových zručností pre oblasť poľnohospodárstva 
a potravinárstva
SOŠ SLUŽIEB A LESNÍCTVA - Lesníctvo 21. storočia

P8.1 Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu

P8.2 Operátor lesnej techniky pre 21. storočie

P8.3 Digitalizácia vzdelávania – FOReSTLab P R

P8.4 Aliancia sektorových zručností pre oblasť lesníctva P R

Podporné/sieťové projekty

SP1 – Moderná regionálna vzdelávacia oblasť

BBSK CuRI VET 2 - Kvalita vzdelávania

NP Digitalizácia

Poznámky
SOŠ DETVA
SOŠ TORNAĽA
SOŠ LUČENEC
SOŠ BANSKÁ BANSKÁ BYSTRICA
SOŠ BANSKÁ BANSKÁ BYSTRICA  ŠKOLSKÁ 
SOŠ BANSKÁ BYSTRICA BÁNOŠ
SOŠ RIMAVSKÁ SOBOTA
SOŠ BANSKÁ ŠTIAVNICA

M1 – očakávali sme september 2020, nie neskôr / P – prípravná fáza / R – realizačná fáza
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POZNÁMKY

1. Zdroj: http://datacube.statistics.sk/#!/
view/sk/VBD_DEM/om7106rr/v_
om7106rr_00_00_00_en

2. Zdroj: http://documents1.worldbank.org/
curated/en/610971561036926530/pdf/
Minding-the-Skills-Gap-and-Mismatches-
A-Report-on-Secondary-Vocational-
Education-in-the-Prešov-Region-of-the-
Slovak-Republic.pdf.

3. Severný subregión tvoria okresy Banská 
Bystrica, Brezno a Revúca. Južný subregión 
pozostáva z okresov Zvolen, Detva 
a Krupina. Podrobný opis vrstvenia 
prinášame v Tabuľke 1.

4. FinStat je súkromný webový portál 
poskytujúci fi nančné informácie 
o slovenských fi rmách. Ďalšie informácie sú 
dostupné na https://fi nstat.sk/

5. Uvedené subregióny boli vytvorené účelovo 
pre potreby tohto prieskumu, avšak v rámci 
Banskobystrického kraja sú zavedené.

6. Jednotlivé sektory/skupiny priemyselných 
odvetví vychádzajú z národného systému 
klasifi kácie ekonomických činností (NACE).

7. Delenie fi riem podľa veľkosti je výsledkom 
modifi kovaného modelu delenia 
vychádzajúceho zo systému klasifi kácií 
Európskej komisie.

8. Severný subregión tvoria okresy Banská 
Bystrica, Brezno a Revúca. Južný subregión 
zahŕňa okresy Lučenec, Rimavská Sobota, 
Poltár a Veľký Krtíš. Západ pozostáva 
z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom 
a Banská Štiavnica. Podrobný opis vrstvenia 
prinášame v Prílohe 1.

9. Uvedené subregióny boli vytvorené účelovo 
pre potreby tohto prieskumu, avšak v rámci 
Banskobystrického kraja sú zavedené.

10. Jednotlivé sektory/skupiny priemyselných 
odvetví vychádzajú z národného systému 
klasifi kácie ekonomických činností (NACE).

11. Pozn. prekl.: peer communication/peer 
learning - komunikácia so seberovnými, 
resp. vzájomné (partnerské) učenie sa

12. Pozn. prekl.: plan – plánuj (napr. zlepšenie), 
do - realizuj, study – skúmaj výsledky 
a do – prispôsob plán aj implementáciu 
a implementuj zlepšenie plošne

13. Podľa MŠVVaŠ SR sa pripravuje nová 
stratégia, ktorá nahradí súčasný Národný 
program.

14. Pozn. prekl.: IBM badge ako dôkaz 
certifi kácie získanej po absolvovaní kurzu 
IBM.

15. Teachers will also need to be trained to use 
new methods.

16. Ak nie je uvedené inak, percentuálna 
hodnota predstavuje podiel z celkového 
počtu 63 stredných odborných škôl na 
území Banskobystrického samosprávneho 
kraja.

17. Percentuálna hodnota predstavuje podiel 
z celkového počtu 57 škôl, ktoré poskytli 
údaje. Jedna škola tieto údaje neposkytla a 5 
škôl nevrátilo vyplnený záznamový hárok 
(údaj k 20. aprílu 2020).
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