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1. Národný politický a sociálno-ekonomický kontext
1.1. Národný politický kontext/kontext národnej politiky
V období prechodu Slovenska k demokracii a trhovému hospodárstvu moţno identifikovať tri
obdobia. Deväťdesiate roky boli poznačené postupnou reštrukturalizáciou hospodárstva
sprevádzanou tvrdými zmenami na trhu práce a rastúcimi regionálnymi disparitami,
nedostatkom prostriedkov na vzdelávanie a v súvislosti s odborným vzdelávaním a prípravou
prerušenými väzbami medzi školami poskytujúcimi OVP a podnikmi. Spolu s meniacimi sa
preferenciami ţiakov a (alebo) ich rodičov vo vzťahu k vzdelávaniu to vytvorilo príliš
komplikované prostredie pre udrţateľnú politiku OVP. Ministerstvo školstva SR (ďalej
ministerstvo školstva) a ostatní aktéri sa venovali najmä permanentne vznikajúcim
kaţdodenným rutinným problémom a budovaniu inštitúcií, ktoré súviseli so vznikom nového
štátu a jeho infraštruktúry. Zaujímavé experimenty zamerané na obsah vzdelávania, ktoré
boli iniciované hneď po politickej zmene v roku 1989 a boli naplnené osobnou
angaţovanosťou a úsilím o výmenu skúseností a učenie sa od partnerov z iných krajín, v
období politických a ekonomických turbulencií postupne stratili podporu.
V druhom období v rokoch 2000-2005 sa ukončili najdôleţitejšie štrukturálne reformy, za čo
dostalo Slovensko pochvalu od politických analytikov a medzinárodných inštitúcií. V tomto
období sa vláda naplno sústredila na vytvorenie prostredia priaznivého pre podnikanie
a osobitne na dosiahnutie makroekonomickej stability. Zároveň však neinvestovala do
ľudských zdrojov. Reštriktívne rozpočty na vzdelávanie boli odôvodňované „rizikom
neefektívnosti v dôsledku pomalého pokroku reforiem vo vzdelávaní” a nedostatočné
financovanie výskumu a vývoja podobne zvláštnou priorizáciou - „najprv vybudovať silnú
ekonomiku a aţ potom investovať viac do výskumu a vývoja”. Významné je, ţe práve v tomto
období sa zaviedlo kapitačné financovanie regionálnych škôl, ktoré podstatne prispelo
k efektívnosti nákladov. Zároveň však neboli stanovené ţiadne štandardy kvality a nebol
zavedený ţiadny systém zabezpečenia kvality, čo by vyvaţovalo dopad reštriktívneho
financovania. Dôsledkom bol pokles kvality vzdelávania. Hoci kompetencie vo vzťahu
k regionálnym školám, vrátane škôl poskytujúcich OVP, boli prenesené na samosprávne
kraje a obce, zavedené fiskálne mechanizmy podporovali skôr krátkodobé úspory ako
regionálny rozvoj ľudských zdrojov. Hlasy varujúce pred poklesom kvality absolventov
a rastúcim rizikom závaţného nesúladu medzi dopytom a ponukou na vznikajúcich
regionálnych trhoch práce zostali nepovšimnuté. Hoci parlament prijal v roku 2001 Národný
program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbliţších 15-20 rokov, následné
kroky, t. j. transformovanie reformných myšlienok do konkrétnych opatrení, sa nerealizovali.
Navyše podceňovanie dôleţitosti politiky zaloţenej na faktoch a neúspech pri vytváraní sietí
expertov na podporu vzdelávacej politiky a politiky OVP prispeli k nedostatku relevantných
„tvrdých” údajov. Slovensko sa dokonca ako jediná prirodzene cieľová krajina nezúčastnilo
na zbere údajov v takých dôleţitých medzinárodných projektoch, akými boli prieskum
o ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave CVTS2 a PISA 2000. Na rozdiel od 90. rokov sa
však krajina na ceste k vstupu do EÚ politicky stabilizovala a zlepšila ekonomicky, čo
vytvorilo dostatok zdrojov pre väčšie investovanie do ľudských zdrojov. To sa však nestalo
a krajina sa nepohla z posledného miesta medzi kandidátskymi krajinami v podiele investícií
do vzdelávania na HDP na obyvateľa.
V treťom období od roku 2005 vlády uznávajú dôleţitosť rozvoja ľudských zdrojov.
Vypracovaním Národnej lisabonskej stratégie sa po prvýkrát stanovili ciele na podporu
rozvoja ľudských zdrojov. V následných akčných plánoch boli tieto ciele doplnené
o konkrétne opatrenia. Na implementáciu a financovanie opatrení na rozvoj znalostnej
ekonomiky na Slovensku bol vytvorený program Minerva. Mnohé z týchto aktivít boli neskôr
zapracované do Národného programu reforiem, ktorý iniciovala Európska únia vo všetkých
členských štátoch. Počas krátkeho obdobie implementácie, ktoré sa skončilo voľbami
v polovici roka 2006, neboli však dosiahnuté ţiadne podstatné výsledky.
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Je nesporné, ţe dlhé obdobie pasivity vo vzdelávacej politike a osobitne slabá politika
v oblasti OVP spôsobili problémy, ktoré sú dnes badateľné pre kaţdého. Vláda sa odrazu
ocitla pred akútnou potrebou kurikulárnej reformy (pozri prioritu 1 v nasledujúcej tabuľke),
ktorá meškala viac ako desať rokov, a potrebou novej legislatívy na stimulovanie spolupráce
OVP so zamestnávateľmi (pozri prioritu 2). Okrem dlhodobých problémov so vzdelávaním
a zamestnanosťou rómskej populácie však na Slovensku neexistovali podstatné problémy
s rovnosťou príleţitostí vzdelávať sa a po období reštrikcií s (fiskálnou) efektívnosťou.
Najnaliehavejšie sú tieto problémy:
- skvalitnenie poskytovania OVP a vyuţívanie nástrojov zabezpečovania kvality v riadiacej
praxi i pri zodpovedaní sa za činnosť nadriadeným orgánom,
- posilnenie partnerstva medzi sociálnymi partnermi pri nastavovaní a vyhodnocovaní
politických opatrení a partnerstva medzi pracovníkmi decíznej sféry, výskumníkmi
a analytikmi pri tvorbe politiky, aby opatrenia boli zaloţené na serióznych analýzach.
Vláda má skutočnú šancu zaviesť dôleţité štrukturálne reformy vo vzdelávaní a rozvoji
ľudských zdrojov, pretoţe má k dispozícií prostriedky a primeraný čas a mnohí dôleţití aktéri,
ktorí sa pôvodne stavali k reformám pasívne, zmenili svoj názor. Okrem národných zdrojov
(rast 11,4 % vo výbere daní v roku 2007) bolo vyčlenených 726,8 mil. € na Operačný
program Vzdelávanie a 1 422 mil. € na Operačný program Výskum a vývoj. Je však potrebné
vysloviť niekoľko varovaní:
- V prípade, ţe sa neprikročí k dôslednému monitorovaniu a vyhodnocovaniu skutočných
výsledkov verejných projektov, osobitne projektov ESF, existuje riziko jalového
vyčerpania prostriedkov v dôsledku formálneho manaţmentu projektov.
- Hrozí riziko zníţenia kvality - pridanej hodnoty budúcich projektov ESF, ak sa včas
nezaregistruje frustrácia skúsených manaţérov projektov ESF a kontrola zodpovednosti
za výsledky sa bude naďalej zamieňať s administratívnym obťaţovaním.
- Existuje riziko unáhlených čiastkových reforiem bez zosúladenia príbuzných politík ako
dôsledku dlhého obdobia pasivity v politike OVP a ako dôsledok naliehavého tlaku
zamestnávateľov, ktorým zúfalo chýba pracovná sila.
Rok 2008 je rokom obrovských legislatívnych zmien, ktoré majú veľký dopad na vzdelávanie,
vrátane odborného vzdelávania a prípravy.
V máji 2008 bol prijatý nový školský zákon, ktorý nadobúda účinnosť od septembra 2008. Od
1. mája 2008 je účinná dôleţitá novela zákona o sluţbách zamestnanosti. Postupne budú
prijaté tri nové zákony (o OVP, celoţivotnom vzdelávaní a pedagogických zamestnancoch).
Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Medzi pripravovanými dokumentmi je ďalej
aj nový strategický vládny dokument „Slovensko 21”, ktorý ponúkne novú víziu o budovaní
spoločnosti zaloţenej na poznatkoch a nahradí predchádzajúci program Minerva. Doplnený
bude o súbor konkrétnych opatrení v akčných plánoch, ktoré sú tieţ medzi pripravovanými
dokumentmi.
Tabuľka 1
10 politických priorít
Politická priorita
1.

Kurikulárna reforma,
ktorá vychádza zo
štátnych
vzdelávacích
programov
poskytujúcich rámec
a základné
kurikulum pre tvorbu
školských
vzdelávacích
programov

Hlavné príčiny a dôvody

Politický prístup

Decentralizácia tvorby
kurikula bola uznaná ako
nevyhnutná pre
prispôsobenie vzdelávacích
programov
miestnym/regionálnym
potrebám a pre inováciu
obsahu OVP a pedagogiky.

Pôvodné odporúčanie z roku
1990, ktoré bolo vyjadrené
vzorcom 10/30, čo znamenalo,
ţe 10 % týţdenných
vyučovacích hodín a 30 %
obsahu pôvodného jednotného
kurikula sa mohlo zmeniť tak,
aby po dohode s relevantnými
zainteresovanými subjektmi
vyhovovalo
miestnym/regionálnym
potrebám, nahradil nový
6

školský zákon schválený v máji
2008. Štátne vzdelávacie
programy pre školy
poskytujúce OVP vypracoval
Štátny inštitút odborného
vzdelávania. Na pomoc školám
pri vypracovaní školských
vzdelávacích programov boli
vypracované metodické
pokyny a v máji a júni 2008 sa
vo všetkých krajských mestách
uskutočnila séria pracovných
seminárov.
2.

Prispôsobenie OVP
potrebám trhu práce

Po období veľmi vysokej
štrukturálnej
nezamestnanosti je odrazu
nedostatok pracovnej sily,
osobitne v strojárstve,
automobilovom priemysle,
stavebníctve
a elektrotechnike, ktorý je
spôsobený silným rastom
v týchto sektoroch, silným
poklesom populácie,
nedostatkom absolventov
v príslušných odboroch
a obrovskou migráciou za
prácou do krajín EÚ.

Vláda a zamestnávatelia sa
dohodli na zmene legislatívy
a bola vytvorená
mnohostranná skupina
expertov na vypracovanie
vôbec prvého zákona o OVP.
Legislatívny zámer zákona bol
schválený v máji 2008 a návrh
zákona by mal byť predloţený
do vlády v novembri 2008.
Tento zákon bude upravovať
podrobnosti a doplní školský
zákon, ktorý pôvodne
zastrešoval všeobecné aj
odborné vzdelávanie.

3.

Zlepšenie
postavenia
pedagogických
zamestnancov
prostredníctvom
lepšieho
odmeňovania,
lepšieho ďalšieho
vzdelávania
a štruktúrovaného
systému kariérových
ciest zaloţeného na
profesijných
štandardoch

Pokles atraktívnosti
profesie, ktorá vedie
k prestarnutosti a nízkemu
prílivu kvalitných učiteľov a
majstrov do OVP.

Vláda prijala strategický
dokument o profesijnom rozvoji
učiteľov v kariérovom systéme
18. apríla 2007. Schválený bol
postupný nárast v odmeňovaní
z 0,97-násobku priemernej
mzdy v národnom
hospodárstve v roku 2006 do
výšky 1,4-násobku (1,2násobku do roku 2011).
Vypracováva sa 44 súborov
profesijných štandardov pre 4
kariérové stupne a 11
(sub)kategórií pedagogických
zamestnancov. Pripravuje sa
zákon o pedagogických
zamestnancoch.

4.

Zlepšenie ďalšieho
vzdelávania
dospelých,
posilnenie
celoţivotného
vzdelávania sa
prostredníctvom
lepšej

Veľmi nízky podiel účasti
v celoţivotnom vzdelávaní
sa (3,9 % v roku 2007,
Eurostat), ktorý je hlboko
pod benchmarkom EÚ
12,5 %, nedostatok
pracovnej sily napriek
vysokej nezamestnanosti

Vláda schválila strategický
dokument o celoţivotnom
vzdelávaní a celoţivotnom
poradenstve 25. apríla 2007. V
nadväznosti na strategický
dokument bol v roku 2007
schválený akčný plán
a legislatívny zámer zákona.
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inštitucionalizácie
a uznávaním
neformálneho
a informálneho
(neinštitucionálneho)
vzdelávania sa

(11,1 % v roku 2007,
Zákon o celoţivotnom
najvyššia v EÚ) a veľmi
vzdelávaní je medzi
vysoký podiel dlhodobo
pripravovanými zákonmi.
nezamestnaných (v prípade
nezamestnaných viac ako
2 roky to bolo 167,4-tisíc, čo
predstavuje 57,4 % zo
všetkých nezamestnaných
v roku 2007 podľa údajov
výberového zisťovania
Štatistického úradu SR).

5.

Zvýšenie úrovne
vzdelania etnických
Rómov;
predchádzanie
sociálneho vylúčenia
Rómov ţijúcich
v osadách

Podľa sčítania obyvateľov
z roku 2001 sa k rómskej
národnosti prihlásilo len
89 920 ľudí, z ktorých len
19,9 % ľudí vo veku 20-24
rokov malo najmenej
stredoškolské vzdelanie
(ISCED 3 a viac).
Podľa demografických
odhadov ţilo na Slovensku
v roku 2000 379 200
etnických Rómov a podľa
sociografického mapovania
z roku 2004 ţilo 40 % z nich
v koncentrovaných
osídleniach so
nedostatočnou
infraštruktúrou a 146 528
dokonca v osadách
s prostredím nevyhovujúcim
na vzdelávanie mladých
ľudí.

V roku 2008 vláda schválila
strednodobú koncepciu
rozvoja rómskej národnostnej
menšiny a podrobný
strategický dokument
o výchove a vzdelávaní
rómskych detí a ţiakov vrátane
rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského
vzdelávania, ktorý vychádzal
z podobného dokumentu
prijatého v roku 2004
a z analýzy stavu vo výchove a
vzdelávaní rómskych detí
a ţiakov z roku 2006. Projekty
na podporu Rómov sú tradične
financované z medzinárodných
zdrojov; mnohé s podstatnou
pomocou PHARE a neskôr
ESF (pozri tieţ časť 2.3.2.,
príklad 6).

6.

Uľahčenie prístupu
k stredoškolskému
vzdelaniu pre
mladých ľudí zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia

Hrozí, ţe študenti zo
sociálne znevýhodnených
rodín vypadnú zo štúdia na
úrovni ISCED 3 po
dokončení desaťročnej
povinnej školskej
dochádzky kvôli nákladom,
ktoré súvisia so školskou
dochádzkou (cestovanie,
strava, učebné materiály
atď.) Vysoký podiel sociálne
znevýhodnených rodín je
z rómskeho etnika s nízkou
úrovňou vzdelania
a vysokou mierou
nezamestnanosti.
Ukončenie stredoškolského
vzdelávania a nadobudnutie
kvalifikácie je základnou
podmienkou vyššej ţivotnej
úrovne detí z týchto rodín

Relevantné opatrenia
stanovené v roku 2004 boli
pôvodne určené pre ţiakov
z rodín poberajúcich dávky
v hmotnej núdzi. Neskôr boli
rozšírené o ţiakov z rodín
s príjmom pod hranicou
ţivotného minima. Štipendiá
usmerňuje vyhláška
ministerstva školstva
č. 311/2004 Z. z. novelizovaná
vyhláškou č. 343/2006 Z. z.
a metodické usmernenie
určujúce podmienky pre
udelenie štipendií. Štipendiá
sú hradené zo štátneho
rozpočtu a boli
(spolu)financované z ESF.
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v budúcnosti.
Štatistika o etnických
Rómoch neexistuje, pretoţe
výber údajov na základe
etnického princípu sa
povaţuje za diskriminujúcu.
Opatrenia sú určené pre
sociálne znevýhodnené
rodiny.
7.

Podpora spolupráce
regionálnych aktérov
pri posilňovaní
regionálneho
rozvoja tak, aby bol
manaţment
ľudských zdrojov
daný do súladu
s rozvojom
regionálnej
ekonomiky
a regionálneho trhu
práce

Decentralizácia kompetencií
na samosprávne kraje
a obce viedla k zvýšenej
efektívnosti nákladov
v poskytovaní vzdelávania,
neviedla však k tomu, aby
sa miestne a regionálne
orgány stali vnímavými na
strategické investovanie do
vzdelávania.

Projekty ESF zamerané na
učiace sa regióny sa začali
realizovať v roku 2006
v siedmich z ôsmich krajov.
Skúsenosti z regiónov, kde boli
vytvorené silné konzorciá
regionálnych orgánov,
naznačili pozitívny vplyv na
regionálne politiky rozvoja.
Národný program pre učiace
sa regióny, ktorý ministerstvo
školstva schválilo v roku 2007,
stavia na skúsenostiach
z pilotných projektov.

8.

Lepšie zameranie
vzdelávania a
prípravy pre
uchádzačov o
zamestnanie

Hoci sa vzdelávanie
a príprava pre trh práce
povaţuje za dôleţitý nástroj
aktívnej politiky trhu práce,
efektívnosť vzdelávacích
aktivít bola otázna z týchto
dôvodov:
- nezohľadňovala sa mŕtva
váha vzdelávania
(a neodhadovala sa za
účelom zníţenia Matúšovho
efektu),
- nezamestnaní sa
vzdelávali (dokonca
niekoľkokrát) bez
striktného zamerania sa na
konečné zamestnanie.
V roku 2005 bolo do
vzdelávania zaradených
35 689 nezamestnaných
(50 % všetkých ţiadateľov),
zatiaľ čo v roku 2006
v dôsledku zmeny politiky
len 8 374 (čo však bolo
54 % všetkých ţiadateľov).
56 % účastníkov
vzdelávania bolo
klasifikovaných ako
nezamestnaní z rizikových
skupín (najmä dlhodobo
nezamestnaní a ľudia vo

Aktívnu politiku trhu práce
(APTP) určuje Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR (v súčasnosti zákon č.
5/2004 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti v znení
neskorších predpisov).
Vzdelávanie pre trh práce je
spolufinancované aj z ESF,
konkrétne v rokoch 2004-2006
z Národného projektu III
a v rokoch 2006-2008
z Národného projektu IIIA.
Hoci zmena v počte
vzdelávaných bola ovplyvnená
aj zmenami v ESF (prechod z
NP III na NP IIIA), rozhodujúci
impulz sa vzťahuje k novele
zákona platnej od 1. januára
2006.
Ţiadosť o vzdelávanie bola
podmienená odporúčaním
poradcu, ktoré bolo uvedené
v individuálnom akčnom pláne
vypracovanom pre daného
uchádzača o zamestnanie.
Ďalej bolo zavedené
spolufinancovanie pre
účastníkov vzdelávania. 100 %
nákladov sa hradilo
9

veku nad 50 rokov).

účastníkom vzdelávania len pri
prvej vzdelávacej aktivite,
75 % pri druhej a len 50 % pri
tretej a kaţdej ďalšej počas
dvoch rokov.
Očakáva sa, ţe od 1. mája
2008 úrady práce budú
realizovať svoju vlastnú politiku
vzdelávania a ţe lepšie
zacielenie vzdelávania by
malo vychádzať z explicitného
stanovenia povinností v
písomnej zmluve uzavretej
medzi uchádzačom o
zamestnanie a úradom práce.
Na druhej strane účastníkom
vzdelávania sa opäť hradí
100 % nákladov a poskytuje sa
im vyšší príspevok počas
vzdelávania. Touto novelou
zákona o sluţbách
zamestnanosti sa ministerstvo
práce prihlásilo k oznámeniu
Komisie o spoločných
princípoch flexiistoty.

Na Slovensku existujúce
systémy kvalifikácií sú
riadené sektorovo a často
sú veľmi podrobné. Zároveň
sa len zriedkavo uznávajú
čiastkové kvalifikácie.
Uvaţuje sa, ţe
transparentná sústava
kvalifikácií bude na portáli
poskytujúcom sluţby pod
jednou strechou (tzv. „onestop-shop”) a ktorý bude
obsahovať národný
kvalifikačný rámec
prepojený s európskym
kvalifikačným rámcom
(EKR).

Vytvorenie národnej sústavy
povolaní stanovené novelou
zákona č. 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti,
platnou od 1. mája 2008, je
zamerané na vytvorenie
základného predpokladu pre
vypracovanie zastrešujúcej
národnej sústavy kvalifikácií
(NSK) a národného
kvalifikačného rámca (NKR). V
krátkom čase sa plánuje
začiatok realizácie projektu
ESF zameraného na
vytvorenie NSK a NKR.

Fiskálna reforma, ktorá
zaviedla kapitačné
financovanie, nebola
doplnená o zavedenie
systému zabezpečenia
kvality. Tento fakt prispel
k poklesu kvality
absolventov. Jediné
opatrenie, ktoré reflektovalo
konkrétne nástroje na
zabezpečenie kvality, bola
vyhláška ministerstva

Inštitucionalizácia
zabezpečenia kvality v ďalšom
odbornom vzdelávaní a
príprave bude určená
zákonom o celoţivotnom
vzdelávaní, ktorý ustanoví
certifikáciu poskytovateľov
CŢV.
Čo sa týka počiatočného OVP,
zabezpečenie kvality vo
vysokoškolskom vzdelávaní je
prioritou v Operačnom

9.
Reštrukturalizácia
národnej sústavy
kvalifikácií a
vytvorenie
národného
kvalifikačného
rámca

10. Zlepšenie
zabezpečovania
kvality v OVP
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školstva č. 9/2006 Z. z.,
ktorá zaviedla
sebahodnotenie škôl
v rámci výročných správ
o výchovno-vzdelávacej
činnosti.
Podľa programového
dokumentu pre ESF na roky
2007-2013 Operačný
program Vzdelávanie bol
systém zabezpečenia
kvality identifikovaný ako
priorita pre všetky segmenty
vzdelávania.

programe Vzdelávanie 20072013 v rámci opatrenia 1.2; a v
regionálnom školstve v rámci
opatrenia 1.1.
Opatrenie 1.1 špecifický cieľ 4
sa explicitne zameriava na
zabezpečenie kvality na
školách. Aj v zozname
prioritných aktivít regiónov sa
opäť zdôrazňuje podpora
systémov riadenia v školách.
Toto je v protiklade s obdobím
ESF v rokoch 2004-2006,
v ktorom sa problematika
zabezpečenia kvality neriešila
explicitne.

1.2. Socio-ekonomický kontext
V roku 2008 sa slovenská ekonomika prudko rozvíja po veľkolepom raste HDP spojenom
s fiskálnou stabilitou. Slovensko splnilo maastrichtské kritériá a od 1. januára 2009 vstúpi do
eurozóny. V marci 2007 bola schválená revalvácia centrálnej parity v ERM2 pre slovenskú
korunu voči euru o 8,5 % z 38.4550 Sk na 35.4424 Sk a znova v júni 2008 o maximálne
moţných 15 % na konečných 30,1260 Sk.
Tabuľka 2
Vybrané indikátory 2002-2007
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Reálny rast HDP (%)
4,8
4,8
5,2
6,6
8,5
10,4
Počet uchádzačov o zamestnanie* 504 077 452 224 383 155 333 834 273 437 239 939
Miera nezamestnanosti (%)*
17,45
15,56
13,07
11,36
9,40
7,99
2
127,0
2
164,6
2
170,4
2
216,2
2
301,4
2
357,3
Počet zamestnaných**
0,2
1,8
0,3
2,1
3,8
2,4
Rast zamestnanosti (%)**
Zdroj: Štatistický úrad SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
* disponibilní uchádzači o zamestnanie, ** VZPS

Napriek budúcemu spomaleniu sa v krajine stále očakáva vysoký ekonomický rast. Podľa
prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR (ďalej ministerstvo financií) by v
roku 2010 mal byť rast HDP 6,1 %, nezamestnanosť 9,1 % (VZPS), inflácia 3,2 % (CPI) a
rast zamestnanosti 1 %. Čo sa týka HDP na obyvateľa v prepočte na paritu kúpnej sily
(PPP), sa podľa odhadov ministerstva financií očakáva, ţe Slovensko v roku 2009
predbehne Portugalsko a v roku 2011 dosiahne 80 % priemeru EÚ.
Reálny rast miezd, ktorý bol v roku 2007 4,3 %, zostane do roku 2010 na úrovni 4,5 %
a viac. V roku 2007 dosiahli úvery obyvateľov z bánk 232 miliárd Sk, čo je dramatický nárast
zo 174 miliárd v roku 2006 a 50 miliárd v roku 2003. Ochota obyvateľov brať si úvery
signalizuje zvyšovanie príjmov a tieţ pozitívne postoje vo vzťahu k budúcnosti.
Podľa Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2008, ktorá analyzuje
a hodnotí krajiny podľa schopnosti vytvárať a udrţiavať prostredie napomáhajúce
konkurencieschopnosti podnikov, sa Slovensko umiestnilo na 30. mieste. V porovnaní
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s rokom 2007 ide o zlepšenie vo všetkých ukazovateľoch, avšak v porovnaní s rokom 2004
došlo k poklesu v jednom z ukazovateľov.
Tabuľka 3
Umiestnenie Slovenska podľa rebríčka konkurencieschopnosti v rokoch 2004-2008
2004
2005
2006
2007
Ekonomická výkonnosť
38
47
47
42
Efektívnosť vlády
24
17
22
37
Efektívnosť podnikov
37
33
31
28
Infraštruktúra
36
35
37
38
Celkové umiestnenie
33
34
33
34

2008
32
31
26
36
30

Zdroj: Medzinárodný Inštitút pre rozvoj manaţmentu, Svetová ročenka konkurencieschopnosti ekonomík v roku
2008

Solídnu pozíciu Slovenska potvrdzuje aj ďalšie hodnotenie podnikateľského prostredia.
Podľa štúdie Svetovej banky Podnikanie v roku 2008 sa Slovensko umiestnilo na 32. mieste,
čo je najlepšie umiestnenie zo stredoeurópskych nových členských štátov a štvrté medzi
novými trhovými ekonomikami za tromi baltickými štátmi.
Vychádzajúc z tradícií ťaţkého priemyslu je dnes kľúčovým odvetvím na Slovensku
strojárstvo, osobitne automobilový priemysel. Nárast počtu pracujúcich obsluhujúcich stroje
a zariadenia je vidieť v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 4
Porovnanie pracujúcich podľa klasifikácie zamestnaní (v tis.) vo vybraných rokoch
Rast Rast
Klasifikácia zamestnaní (KZAM)
2000 2002 2004 2006 2007
07/00 07/02
Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci
132,0 107,3 137,8 131,8 128,5 0,97 1,20
zamestnanci
Vedeckí a odborní duševní zamestnanci
215,0 213,4 203,6 251,9 246,9 1,15 1,16
Technickí, zdravotnícki, pedagogickí
371,4 397,5 391,3 431,1 443,1 1,19 1,11
zamestnanci v príbuzných odboroch
Niţší administratívni zamestnanci
151,8 139,8 137,7 141,2 150,0 0,99 1,07
Prevádzkoví zamestnanci v sluţbách
275,3 296,1 307,4 323,4 332,5 1,21 1,12
a obchode
Kvalifikovaní robotníci
27,5 26,4 26,5 25,9 23,1 0,84 0,88
v pôdohospodárstve, lesníctve
Remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia,
422,6 407,3 418,4 421,9 434,4 1,03 1,07
spracovávatelia, opravári
Obsluha strojov a zariadení
285,2 310,2 298,5 337,8 359,3 1,26 1,16
Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci
220,7 222,5 208,8 223,0 227,6 1,03 1,02
Zdroj: Štatistický úrad SR, výberové zisťovanie pracovnej sily

Automobilový a elektrotechnický priemysel prilákal zahraničných investorov, ktorí profitujú
z lacnej, kvalifikovanej pracovnej sily a priaznivej geografickej polohy, nárast je však aj
v iných sektoroch, osobitne v stavebníctve a sluţbách.
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Tabuľka 5
Porovnanie počtu pracujúcich podľa ekonomickej aktivity v rokoch 2002 a 2007 (v tis.)
Ekonomická aktivita (OKEČ)
2002
2007
Rast
Poľnohospodárstvo
131,4
99,3
0,76
Priemyselná výroba (C-E)
640,9
690,9
1,08
Stavebníctvo
176,0
237,1
1,35
Veľkoobchod a maloobchod
271,5
300,0
1,10
Hotely a reštaurácie
68,5
102,0
1,49
Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie
154,4
165,3
1,07
Finančné sprostredkovanie
39,8
47,6
1,20
Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti
103,3
145,7
1,41
Verejná správa a obrana
149,7
159,8
1,07
Školstvo
162,8
163,4
1,00
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
141,5
154,7
1,09
Ostatné spoločenské, sociálne a osobné sluţby
79,1
82,1
1,04
Zdroj: Štatistický úrad SR, výberové zisťovanie pracovnej sily

Hoci zamestnanosť rastie a nezamestnanosť významne poklesla, dlhodobá nezamestnanosť
ostáva vysoká. Zároveň je stále nízka celková miera zamestnanosti, pričom osobitne slabú
účasť na trhu práce vykazujú starší pracovníci a mladé ţeny. Na zvýšenie účasti na trhu
práce sú naliehavo potrebné politiky zamerané na tieto dve najzraniteľnejšie skupiny,
a osobitne na riešenie veľmi vysokej nezamestnanosti Rómov. Slovensko čelí nedostatku
pracovnej sily najmä z týchto dôvodov:
- obrovský odliv do lepšie platiacich krajín EÚ a jeho nedostatočné tlmenie, keďţe rastúca
produktivita práce nie je sprevádzaná adekvátnym nárastom miezd,
- postupný pokles pôrodnosti od roku 1990.
Podľa odhadov Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku z roku 2007 pracovalo
v zahraničí do 250-tisíc obyvateľov Slovenska. Podľa týchto odhadov bola asi polovica
nárastu zamestnanosti spôsobená nárastom zamestnanosti v zahraničí počas
predchádzajúcich dvoch rokov.
Podľa údajov výberového zisťovania pracovných síl pracovalo v 4. štvrťroku 2007 v zahraničí
185,7-tisíc osôb, predovšetkým v priemyselnej výrobe (30 %), stavebníctve (27.8 %)
a hoteloch a reštauráciách (12.6 %).
Odliv pracovnej sily nie je kompenzovaný príchodom cudzincov, v dôsledku nízkej
atraktívnosti slovenského trhu práce a v dôsledku kvót pre pracovníkov z krajín mimo EÚ,
ktoré boli zrušené len nedávno (napr. v bilaterálnej medzivládnej dohode medzi Slovenskom
a Ukrajinou bolo pre Ukrajincov pôvodne stanovených maximálne 200 pracovných miest
ročne). Navyše v rokoch 1992 aţ 2007 bolo slovenské občianstvo udelené len 199
ţiadateľom.
Pokles obyvateľstva, ktorý dramaticky otriasol sieťou základných škôl v 90. rokoch a sieťou
stredných škôl na začiatku 20. storočia, má negatívny vplyv aj na vyhliadky trhu práce.
V roku 1960 bolo 22,1 ţivonarodených detí na 1 000 obyvateľov. Toto číslo postupne klesalo
na 19,1 v roku 1980, 15,1 v roku 1990 a 10,2 v roku 2000.
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Tabuľka 6
História a prognóza demografického vývoja podľa vybraných vekových skupín
Rok

6-roční

1989
1990
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2018
2025

89 545
88 518
65 552
59 961
56 400
53 939
50 839
50 487
58 083
56 448

Index 89 6 aţ 14-roční Index 89
1.00
0.99
0.73
0.67
0.63
0.60
0.57
0.56
0.65
0.63

840 987
835 294
690 166
649 860
603 292
556 847
533 925
512 229
499 818
522 711

15 aţ 18-roční

Index 89

347 027
370 100
353 999
345 741
329 314
317 086
308 980
302 234
207 630
224 004

1.00
1.07
1.02
1.00
0.95
0.91
0.89
0.87
0.60
0.65

1.00
0.99
0.82
0.77
0.72
0.66
0.63
0.61
0.59
0.62

Zdroj: Štatistický úrad SR (demografická prognóza z roku 2007), výpočty Ústav informácií a prognóz školstva;
upravené autormi

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako by mal tento demografický pokles ovplyvniť jednotlivé
druhy škôl.

8-ročné
štúdium

4, 5-ročné
štúdium

8-ročné
štúdium

Absolventi

Novoprijatí

Absolventi

Novoprijatí

Odchádzajúci
zo ZŠ spolu

88 093 85 763 89 201 22 052 18 747 51 807 42 898
53 074 63 697 72 387 28 450 26 077 35 564 31 928
49 849 59 782 67 791 26 343 24 759 34 534 31 083
52 618 45 640 51 755 20 111 22 390 26 365 25 334
56 138 40 604 46 044 17 892 17 080 23 456 20 359
56 952 41 176 46 692 18 144 16 823 23 786 20 052
55 349 45 746 51 875 20 158 16 474 26 426 20 110

4, 5-ročné
štúdium

1989
2006
2007
2012
2017
2018
2025

Končiaci v 9.
ročníku

Rok

Novoprijatí

Tabuľka 7
Počet novoprijatých a absolventov podľa druhu škôl (od roku 2007 prognóza*)
Stredné
Gymnáziá
Základné školy
Stredné
odborné
9-ročné štúdium odborné školy
Novoprijatí
Absolventi
učilištia

14 017
15 262
14 348
10 954
9 745
9 882
10 979

5 015
4 981
4 438
4 775
4 856
5 189

10 463
14 014
13 243
13 689
10 443
10 286
10 072

5 449
5 652
4 776
4 422
4 354
4 377

* výpočty Ján Herich, Ústav informácií a prognóz školstva na základe demografickej prognózy Štatistického
úradu SR (INFOSTAT) z roku 2007; upravené autormi

Podľa týchto odhadov sa do roku 2018 očakáva pokles ţiakov v školách poskytujúcich OVP,
po ktorom bude nasledovať mierne zlepšenie do roku 2025, čo naznačujú čísla o počte
novoprijatých. Samozrejme, novonavrhované vládne intervencie, čiastočne uţ zavedené
školským zákonom z roku 2008, môţu naznačený trend ovplyvniť a zníţiť počty prijímaných
ţiakov do gymnázií.
Treba však znovu poukázať na skutočne slabé miesta politík. Bez ohľadu na pokles
obyvateľstva je nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce podstatne spôsobený
- dlhým obdobím slabej spolupráce medzi rezortom vzdelávania, sluţbami zamestnanosti
a zamestnávateľmi pri programovaní a hodnotení OVP,
- dlhým obdobím podfinancovania OVP a nevhodným modelom financovania OVP,
- prilákaním zahraničných investorov, ktorí potrebujú pracovnú silu najmä so vzdelaním na
úrovni ISCED 3C.
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1.2.1. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Modernizačný program Slovensko 21
Stratégiu vypracovalo ministerstvo financií a Úrad vlády SR (ďalej úrad vlády). Vláda ju
schválila 4. júna 2008.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Z kritiky Európskej komisie obsiahnutej v jej reakcii na implementáciu lisabonskej
stratégie a Konvergenčného programu vyplýva, ţe je potrebné sa zamýšľať nad
súčasnými slabými stránkami, ktoré Európska komisia vidí najmä v stále len
očakávanej modernizácií vzdelávacieho systému, v nedostatočnom zlepšení vo
výskume a vývoji, v stále vysokej dlhodobej nezamestnanosti a slabom pokroku
v zlepšovaní podnikateľského prostredia. V súvislosti so vstupom do eurozóny vláda
sľúbila, ţe tieto slabé stránky bude riešiť. Mali by sa tým zníţiť riziká vyplývajúce
z členstva krajiny v eurozóne.
Merateľné ciele
Politika je zameraná na identifikáciu priorít v rozvoji krajiny v období po prijatí eura
v štyroch prioritných oblastiach:
- výskum, vývoj a inovácie (4 krátkodobé opatrenia, 4 strednodobé opatrenia),
- vzdelávanie (8 krátkodobých opatrení, 14 strednodobých opatrení),
- zamestnanosť (2 krátkodobé opatrenia, 7 strednodobých opatrení),
- skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšia regulácia a vyššia transparentnosť
(4 krátkodobé opatrenia, 10 strednodobých opatrení).
Medzi opatreniami boli identifikované tieto opatrenia s dopadom na OVP:
Kľúčové krátkodobé opatrenia:
- akreditácia vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania a uznávanie
výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania,
- zlepšenie čítania s porozumením, numerickej gramotnosti a poznatkov prírodných
vied vo svetle neuspokojivých výsledkov v meraniach PISA 2006; redefinovanie
kurikula by malo prispieť k zlepšeniu výsledkov a zníţeniu vplyvu socioekonomického prostredia na výsledky ţiakov, oba prípady sa vo veľkej miere týkajú
škôl poskytujúcich OVP.
Kľúčové strednodobé opatrenia:
- zlepšenie vyuţívania IKT vo vzdelávaní, prispôsobenie metodík a študijných
materiálov IKT,
- zavedenie nového modelu ďalšieho profesijného rozvoja pedagogických
zamestnancov,
- diverzifikácia vysokých škôl na univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy,
- podpora rozvoja programov na post-sekundárnej neterciárnej úrovni štúdia
a krátkych programov na úrovni ISCED 5B zameraných na potreby trhu práce
a posilnenie uplatnenia absolventov na trhu práce,
- zlepšenie kvality vzdelávania v súlade s financovaním škôl, ktoré bude závisieť od
dosahovaných výsledkov,
- vytvorenie systému celoţivotného poradenstva,
- zlepšenie podnikateľských zručností absolventov stredných škôl a zlepšenie ich
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-

-

vedomostí o podnikaní,
vytvorenie národného systému flexiistoty, ktorý zahrňuje štyri zloţky flexiistoty
a osem zásad flexiistoty navrhnutých Európskou komisiou,
zlepšenie zamestnateľnosti lepším prepojením vzdelávania s trhom práce,
vychádzajúcim z podrobných analýz informácií o trhu práce (tzv. labour market
intelligence),
osobitne
predvídanie
kvalifikačných
potrieb
a zapojenie
zamestnávateľov do neformálneho vzdelávania zamestnancov,
zlepšenie inštitucionálneho prostredia na podporu zosúladenia politík na základe
dohody medzi ministerstvom školstva, ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny, Zdruţením miest a obcí SR, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami
zamestnancov.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory

Primárnou cieľovou skupinou sú orgány decíznej sféry na ústrednej, regionálnej a
miestnej úrovni
Stav implementácie
Strategický dokument schválila vláda 4. júna 2008. O mesiac neskôr by mali byť
predloţené do vlády následné akčné plány. Krátkodobé opatrenia by mali byť
zavedené alebo prenesené do legislatívy do konca roka 2008.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika je implementovaná na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika predstavuje maximálne moţný zastrešujúci prístup, ktorý sa zaoberá socioekonomickým vývojom v krajine. Akčné plány budú súčasťou Národného programu
reforiem, ktorý má byť predloţený Európskej komisii do októbra 2008.
Kľúčoví aktéri
Hlavnými aktérmi sú ministerstvo financií a úrad vlády;
a implementácie je zapojených päť rezortných ministerstiev.

do

vypracovania

D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
Dopad politiky zatiaľ nie je moţné hodnotiť, pretoţe len niektoré opatrenia sa uţ
aplikujú a prevaţná časť opatrení je v prípravnej fáze zavedenia.
Ukazovatele úspechu
Ukazovatele úspechu dvoch uvedených krátkodobých opatrení, ktoré sa týkajú OVP:
- vytvorenie legislatívnych podmienok pre akreditáciu neformálnych programov
a uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho)
vzdelávania sa, po ktorom bude nasledovať prijatie zákona o OVP a zákona
o celoţivotnom vzdelávaní sa; a následné zriadenie systémov akreditácie
a uznávania,
- nápravné opatrenia na riešenie slabých stránok identifikovaných v rámci meraní
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PISA (opatrenia budú vychádzať zo štúdie, ktorú má vypracovať Štátny
pedagogický ústav v spolupráci s Univerzitou Komenského s cieľom analyzovať
príčiny slabých výsledkov ţiakov v meraní PISA a navrhnúť opatrenia na zlepšenie
kvality vzdelávania/vzdelávania sa),
- návrhy na zlepšenie stavu sú zapracované do zodpovedajúcich aktivít, ktorých
výsledkom bude zlepšenie v budúcich meraniach PISA.
Ukazovatele úspechu strednodobých politík budú identifikované v spomenutých
akčných plánoch, ktoré majú byť predloţené do vlády v júli 2008.
Integrácia výsledkov do iných politík
Keďţe všetky opatrenia sú plánované v rámci vládnej politiky, ktorá bude súčasťou
Národného programu reforiem (október 2008), očakáva sa koherentnosť a integrujúci
prístup. Predpokladá sa, ţe Modernizačný program bude mať silný zosúlaďovací efekt,
keďţe práve to sa povaţuje za rozhodujúci dôvod vzniku materiálu a jeho
implementácie.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Zatiaľ nie je moţné komentovať realizačné prekáţky, pretoţe politika je v úvodnej fáze
realizácie. Určité prekáţky však moţno predpovedať:
- Deklaruje sa, ţe sa nepočíta so ţiadnym zvýšením verejných výdavkov, a preto
musia byť priority vo financovaní riešené v rámci limitov rezortných rozpočtov;
opatrenia na úsporu nákladov v iných (nepriorizovaných) verejných politikách by
teda mohli vyvolať odpor voči reformám u tých, ktorých sa to finančne dotkne.
- Hoci ESF a ďalšie európske fondy poskytujú významné moţnosti na financovanie
priorít tejto politiky, súčasné skúsenosti s ESF naznačujú zraniteľnosť,
- pretoţe kvalitní projektoví manaţéri môţu byť odradení administratívnou
záťaţou, ak nedôjde k dohode o náprave (napr. zavedenie primeraného
paušálu na reţijné náklady),
- pokiaľ sa podstatne nezlepší monitorovanie a záverečné hodnotenie projektov,
aby sa predišlo povrchnému plneniu cieľov projektov.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Doplňujúce a (alebo) korigujúce opatrenia zatiaľ nie je moţné komentovať.

2. Zlepšenie dostupnosti a rovnosti v OVP
2.1. Kontext národnej politiky zlepšovania dostupnosti a rovnosti v OVP
Systematické OVP, ktoré nadväzuje na prvky odborného vzdelávania počas deväťročnej
základnej školy, začína ponukou vzdelávania v sústave sekundárnych študijných odborov
(ISCED 3A) a učebných odborov (ISCED 3C). Stredné odborné školy (SOŠ) sú zamerané
prioritne na vzdelávanie na úrovni ISCED 3A a veľmi marginálne poskytujú aj vzdelávanie na
úrovni ISCED 3C. Stredné odborné učilištia (SOU), ktoré prioritne poskytovali vzdelávanie na
úrovni ISCED 3C a čoraz viac poskytujú aj vzdelávanie na úrovni ISCED 3A, predstavovali
spolu s SOŠ dva základné druhy škôl ponúkajúcich počiatočné OVP.
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Postupom času a najmä z administratívnych dôvodov sa objavili aj tzv. zdruţené školy
a spojené školy, a to tak v legislatíve ako i v štatistikách. Preto na ilustráciu pestrosti ponuky
OVP uvádzame údaje o vzdelávacích programoch a nie o školách. K marcu 2008 register
spravovaný Ústavom informácií a prognóz školstva vykazoval 21 odborov a zameraní SOU
na úrovni ISCED 2C, 312 na úrovni ISCED 3C, 234 na úrovni ISCED 3A a 8 odborov v rámci
tzv. vzdelávacích ciest, ktoré môţu viesť ku vzdelaniu na úrovni ISCED 3C i ISCED 3A podľa
záujmu a výkonnosti ţiaka. K tomu istému termínu ÚIPŠ vykazoval 12 odborov a zameraní
SOŠ na úrovni ISCED 3C, 432 na úrovni ISCED 3A a ISCED 4 a 88 na úrovni
ISCED 5B. Závisí však od škôl a zriaďovateľov škôl, aké odbory štúdia absolventom
základných škôl ponúknu, a od kvality ich spolupráce s regionálnymi partnermi, či ponuka
vzdelávacích programov reaguje na potreby trhu práce.
Systém OVP a jeho rovnocennosť so všeobecným vzdelávaním
Vo vzdelávacom systéme na Slovensku je počiatočné OVP dominantné tak v štruktúre
vzdelávacích programov, ako aj objemom populácie, ktorá ním prechádza.
V roku 1989 predstavoval podiel prijatých ţiakov gymnázií len 16 % zo všetkých ţiakov
prijatých na stredné školy a prúd OVP (SOŠ a SOU) zahrnoval 84 % novoprijatých ţiakov.
Tabuľka 8
Počet novoprijatých ţiakov do odborov vzdelávania stredných škôl
SOU
SOŠ
G
Rok
novoprijatí % novoprijatí % novoprijatí
1989
51 807
59
22 052
25
14 017
2002
37 311
42
30 318
34
20 482
2006
35 564
42
28 450
34
20 505
Rozdiel 06-89
-16 243
+ 6 398
+ 6 488

%
16
23
24
-

Spolu
novoprijatí %
87 876
100
88 111
100
84 519
100
- 3 356
-

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva
*2002 novoprijatí 4-5 roč. G 14 477, kvinty 8-roč. G 5 945, 3. ročník 6-roč. G 60 Spolu 20 482
**2006 novoprijatí 4-5 roč. G 15 262, kvinty 8-roč. G 5 178, 3. ročník 6-roč. G 65 Spolu 20 505

I keď postupom času prúd ţiakov prijatých do študijných a učebných odborov OVP relatívne
zoslabol (ako vidieť z uvedenej tabuľky), Slovensko patrí ku krajinám EÚ s najsilnejším
prúdom OVP (v podiele ţiakov stredných škôl). Atraktívnosť OVP však nepochybne
významne poklesla a zvýšil sa záujem o všeobecné vzdelávanie. Na rozdiel od iných krajín
však vo vzdelávacom systéme Slovenska podstatne menej ide o polaritu medzi všeobecným
a odborným vzdelávaním, ako skôr medzi vzdelaním zakončeným maturitou (ISCED 3A),
bez ohľadu na to, či v OVP alebo vo všeobecnom vzdelávaní, a vzdelaním zakončeným
výučným listom (ISCED 3C). V školskom roku 2006/2007 absolvovalo v dennej forme štúdia
40 119 ţiakov OVP na úrovni ISCED 3A a 15 393 na úrovni ISCED 3C, pričom v tom istom
roku absolvovalo aj 1 665 ţiakov, ktorí nadobudli post-sekundárne neterciárne vzdelanie na
úrovni ISCED 4 a 5B. Teda len 26,9 % ţiakov absolvovalo na úrovni ISCED 3C.
Ako vidieť, OVP na Slovensku poskytuje dosť moţností pre získanie sekundárneho
vzdelania oprávňujúceho pre vstup na vysokoškolské štúdium, veď vyše 70 % absolventov
OVP by v tom istom roku malo právo uchádzať sa o vysokoškolské vzdelanie a absolventi
ISCED 3C by toto oprávnenie mohli získať, ak by pokračovali v dvojročnom nadstavbovom
štúdiu, ktoré stredné školy ponúkajú absolventom ISCED 3C. V školskom roku 2006/2007
absolvovalo v iných ako denných formách sekundárneho štúdia 2 028 ţiakov na úrovni
ISCED 3A (z toho 844 na SOU), 1 202 na úrovni ISCED 3C a 1 547 na úrovni ISCED 4 a 5B.
Dostupnosť OVP nie je primárnym problémom na Slovensku, ba práve naopak, systém OVP
je dominantne nastavený na trh vzdelávacích sluţieb a snaţí sa vyhovieť záujmu ţiakov
a ich rodičov. Školy aţ sekundárne reagujú na dopyt na trhu práce. Je paradoxom a zároveň
chybou vzdelávacej politiky na Slovensku, ţe školy sa pritom správajú racionálne, keďţe sú
finančnými nástrojmi, a to najmä po zavedení financovania kapitačnými normatívami,
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stimulované len k prilákaniu ţiakov o ponúkané štúdium a nie sú stimulované na
uspokojovanie záujmu podnikov o pracovnú silu.
Problémy v dostupnosti a podpora sociálnej inklúzie
Slovensko vykazuje vysoký podiel absolventov na stupni vzdelania ISCED 3. S 91,3 %
absolventov patrí medzi prvé tri krajiny EÚ (Eurostat, 2007) a dlhodobo vysoko prekračuje
príslušný benchmark EÚ. Napriek tomu existuje na Slovensku významná skupina v ohrození,
pre ktorú je nedostatočné vzdelanie prekáţkou uplatnenia sa na trhu práce. Pre príslušníkov
rómskej minority ţijúcich v sociálnom vylúčení, najmä v segregovaných osadách, by sa OVP,
predovšetkým na úrovni ISCED 2C a ISCED 3C a tieţ OVP získané inak ako formálnym
vzdelávaním, mohlo stať cestou k vyššiemu ţivotnému štandardu. Toto však bude vyţadovať
tak zmeny v poskytovaní OVP, ako aj v sociálnej politike (pozri príklad politiky 6 v časti
2.3.2.).
Druhou najvýznamnejšou ohrozenou skupinou sú dospelí nad 50 rokov (pozri príklad
politiky 4 v časti 2.3.2.). Príčina nízkej zamestnanosti a vysokej nezamestnanosti je nielen
v nedostatočnej ponuke vhodných pracovných miest pre túto vekovú skupinu, ale aj
v dostupnosti vzdelávania zacieleného na dopyt na trhu práce a zároveň zodpovedajúceho
špecifikám učebných štýlov týchto ľudí.
Navyše, obyvatelia bez ohľadu na vek veria, ţe starší ľudia uţ jednoducho nie sú
zamestnateľní. Podľa Eurobarometra 2007 o diskriminácii v EÚ sa Slovensko umiestnilo na
2. mieste za Portugalskom s 73 % respondentov, ktorí súhlasili s názorom, ţe v krajine často
povaţujú ľudí nad 50 rokov za tých, ktorí uţ nie sú viac schopní pracovať efektívne. Pritom
v Dánsku súhlasilo s týmto názorom len 37 % respondentov.

2.2. Zvyšovanie dostupnosti a atraktívnosti OVP
2.2.1. Pokrok v politike od roku 2002
Po roku 2002 bolo zrejmé, ţe krajina uţ prešla najhorším obdobím transformácie ekonomiky
a vstúpila do obdobia prudkého hospodárskeho rastu podporeného štrukturálnymi
reformami, ktorý sa ešte zrýchlil po vstupe do EÚ. Hoci nezamestnanosť bola stále vysoká,
obdobie nestability z 90. rokov, v ktorom nebolo moţné predvídať dopyt po práci a príliv
a štruktúru investícií do jednotlivých regiónov, bolo prekonané. Avšak najmä kvôli silnému
sústredeniu sa na fiskálnu konsolidáciu zostal záujem o rozvoj ľudského kapitálu len na
úrovni politických vyhlásení. Najdôleţitejšou reformou s dopadom na sekundárne OVP bola
tzv. decentralizácia a modernizácia verejnej správy (pozri príklad politiky v časti 6.2.2.)
a reforma financovania regionálneho školstva (pozri príklad politiky v časti 6.3.2.). Vláda
nedokázala odštartovať zásadnú reformu vzdelávania, ktorá bola osobitne naliehavá práve
v OVP.
Akútny nedostatok absolventov v robotníckych profesiách je navyše aj dôsledkom vládnej
podpory rozsiahlych zahraničných investícií do montáţnych kapacít v strojárstve
a elektrotechnickom priemysle po roku 2002. Investičné plány sa realizovali bez včasnej
signalizácie regionálnemu školstvu a bez podstatných pokusov ovplyvniť výber štúdia
absolventov základných škôl. Kľúčové podniky v automobilovom priemysle (VW, PSA
Peugeot Citroën, Kia a ich subdodávatelia) a elektrotechnickom priemysle (Samsung, Sony)
totiţ potrebujú v rozhodujúcej miere pracovnú silu práve na úrovni ISCED 3C. Pritom práve
tento prúd OVP bol vývojom po roku 1989 veľmi oslabený a je veľmi sporné, či bude moţné
revitalizovať aktuálne poţadované segmenty OVP bez zvýšenia ceny práce
v zodpovedajúcich profesiách.
Zamestnanosť v priemysle vzrástla zo 615 200 zamestnaných v roku 2000 na 690 900
zamestnaných v roku 2007. Najvýraznejší nárast je v kategórii KZAM „obsluha strojov
a zariadení” z 285 200 pracujúcich v roku 2000 na 359 300 v roku 2007. Prudký nárast bolo
moţné vidieť aj v stavebníctve, kde počet pracujúcich vzrástol zo 167 700 v roku 2000 na
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237 100 v roku 2007 (všetky údaje sú z výberového zisťovania pracovných síl Štatistického
úradu SR).
Disproporcia medzi ponukou a dopytom na trhu práce, ktorá sa stala kritickou najmä po
vstupe Slovenska do EÚ (podľa výberového zisťovania pracovných síl Štatistického
úradu SR v štvrtom štvrťroku 2007 pracovalo v zahraničí 187 200 pracovníkov zo Slovenska,
v porovnaní so 119 000 v roku 2004 a 84 900 v roku 2002 podľa VZPS) nie je preto len
dôsledkom deformácií v orientácii škôl pri ponuke OVP.
Ţiadna krátkodobá politika v rezorte vzdelávania preto nedokáţe zmeniť správanie ţiakov
a rodičov pri výbere škôl a profesií a nedokáţe prispieť k zvýšeniu počtu ţiakov
v programoch na úrovni ISCED 3C a zvýšeniu atraktívnosti tohto segmentu OVP.
Vzhľadom na narastajúci dopyt po absolventoch sa uţ objavujú podniky, ktoré si budúcu
pracovnú silu zabezpečujú formou kontraktov so ţiakmi, prípadne ţiakom aj poskytujú
štipendium. Vyuţíva sa pritom § 53 novely zákonníka práce, ktorý umoţňuje uzatvárať so
ţiakmi, ktorí dovŕšili 15 rokov ešte pred skončením štúdia, pracovné zmluvy a dohody,
v ktorých sa ţiak zaviaţe, ţe po skončení školy zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom
pomere po dohodnutý čas (najviac tri roky).
Kapitálovo silné podniky a silno rastúce odvetvia riešia problém s pracovnou silou vlastnými
investíciami, ba automobilový priemysel dokonca vlastnou reformou (pozri článok No Longer
Waiting for Godot. In: Cedefop Info 3/2003), ktorá sa stáva vzorom aj pre iné sektory stojace
pred potrebou zasiahnuť reformne do sektorového OVP (pozri napr. príklad politiky
z Bratislavského samosprávneho kraja v časti 5.2.2.). Kapitálovo slabšie podniky a slabšie
sektory naproti tomu volajú po reguláciách prijímania do škôl, a to najmä po obmedzení
prijímania do gymnázií. Takéto regulácie by však nepriniesli trvalý efekt a treba dúfať, ţe
takého poţiadavky sa nestanú súčasťou novopripravovaného zákona o OVP.
Novopripravovaný zákon o celoţivotnom vzdelávaní by mal odstrániť zaostávanie Slovenska
v dvoch dôleţitých oblastiach, a to v kariérovom poradenstve a uznávaní neformálneho
a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa, pretoţe tieto oblasti môţu významne
ovplyvniť postoj občanov a prispôsobiť ich preferencie na trhu práce lepšie ako regulácie
v prijímaní na školy.
S prihliadnutím na vysoký počet ţiakov v OVP, musíme upozorniť na toto:
- Ak chceme hovoriť o opatreniach na zvýšenie atraktívnosti OVP na zosúladenie dopytu
a ponuky na domácich trhoch práce, je potrebné diskutovať aj o príčinách úniku zo
sektorov a profesií (ako aj úniku pracovnej sily vo všeobecnosti do krajín EÚ) - jednou
z hlavných príčin sú domáce nekonkurencieschopné mzdy.
- Ak chceme hovoriť o opatreniach na zlepšenie dostupnosti OVP, je potrebné diskutovať
- o prekáţkach nadobúdania kvalifikácie u rómskej populácie,
- o príčinách nedostatočného objemu cielenej ponuky, ktorá by bola schopná zaujať
dospelú populáciu tak, aby investovala čas a moţno aj finančné prostriedky do
ďalšieho vzdelávania, resp. celoţivotného vzdelávania (podľa Eurostatu bola v roku
2007 miera účasti na CŢV na Slovensku len 3,9 %). Ak chceme uvaţovať o ďalšom
náraste flexibility trhu práce a o uplatňovaní zásady flexiistoty, nárast vzdelávaných
v ďalšom vzdelávaní a CŢV je nevyhnutný.
2.2.2. Príklad opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Celoživotné poradenstvo
Politika je súčasťou Stratégie celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva,
ktorú schválila vláda 25. apríla 2007, a následného akčného plánu pre stratégiu
implementácie, ktorý schválilo ministerstvo školstva 13. novembra 2007.
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B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Politika reaguje na potrebu vytvoriť systém celoţivotného poradenstva ako doplnku
otvoreného systému celoţivotného vzdelávania sa. Systém CŢV má byť vytvorený na
základe vládou prijatej stratégie tak, aby zodpovedal skutočným potrebám jednotlivcov,
zamestnávateľov, verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií a uľahčoval prístup
k vzdelávaniu, získavaniu nových kvalifikácií a zamestnanosti počas celého ţivota.
Merateľné ciele
Hlavným cieľom je vytvoriť systém celoţivotného poradenstva, ktorý by uľahčil prístup
k získaniu nových kvalifikácií prostredníctvom kvalitného vzdelávania sa v neformálnom
a neinštitucionálnom prostredí. Politika by mala viesť k udrţaniu čo najvyššej
zamestnanosti jednotlivcov a zvýšeniu účasti dospelej populácie na celoţivotnom
vzdelávaní sa na 15 % (v roku 2007 to podľa Eurostatu bolo len 3,9 %).
V akčnom pláne boli pre oblasť poradenstva stanovené tieto konkrétne ciele:
- vytvorenie jednotnej databázy informácií pre celoţivotné poradenstvo,
- rozšírenie a skvalitnenie odbornej prípravy poradcov v oblasti celoţivotného
poradenstva,
- vybudovanie inštitúcie zodpovednej za koordináciu a metodické riadenie systému
celoţivotného poradenstva.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Na základe cieľov stanovených v akčnom pláne boli identifikované tieto cieľové
skupiny:
- poradcovia, jednotlivci, zamestnávatelia, sociálni partneri, verejná správa
v súvislosti s vytvorením jednotnej databázy informácií pre celoţivotné poradenstvo,
- poradcovia, pedagogickí zamestnanci, zamestnanci štátnej správy v školstve
v súvislosti s rozšírením a skvalitnením odbornej prípravy špecialistov v oblasti
celoţivotného poradenstva,
- poradcovia a pracovníci ministerstva školstva v súvislosti s vybudovaním inštitúcie
zodpovednej za koordináciu činností a metodické riadenie celoţivotného
poradenstva.
Stav implementácie
Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva bola prijatá vládou
25. apríla 2007. Akčný plán bol schválený ministerstvom školstva 13. novembra 2007.
Politika by mala byť reflektovaná v pripravovanom zákone o celoţivotnom vzdelávaní.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika sa bude implementovať na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Stratégia sa povaţuje za nástroj rozvoja znalostnej spoločnosti, ktorá bola určená ako
priorita v Programovom vyhlásení vlády z roku 2006. Vypracovanie stratégie je
uvedené medzi záväzkami Slovenska v Národnom programe reforiem a je reflektované
aj v Národnom strategickom referenčnom rámci SR pre roky 2007-2013.
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Charakteristika celoţivotného poradenstva je v súlade s cieľmi definovanými
v lisabonskej stratégii, osobitne v uznesení Rady Európskej únie o posilňovaní politík,
systémov a aktivít v oblasti celoţivotného poradenstva v Európe, prijatom v máji 2004,
a v príručke Kariérové poradenstvo: Príručka pre tvorcov koncepcií.
Vytvorenie systému celoţivotného vzdelávania je uvedené medzi opatreniami
v poslednom strategickom dokumente vlády Modernizačný program Slovensko 21,
schválenom 4. júna 2008, v prioritnej oblasti Vzdelávanie.
Kľúčoví aktéri
Kľúčovými aktérmi sú ministerstvo školstva a orgány verejnej a štátnej správy. Ďalej to
bude novonavrhovaná inštitúcia, ktorá by bola zodpovedná za koordináciu a metodické
riadenie v celoţivotnom vzdelávaní sa.
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
Politika je v prípravnej fáze implementácie, a tak sa zatiaľ neuskutočnilo ţiadne
hodnotenie jej účinnosti. Politika by mala prispieť k zvýšeniu počtu dospelých
v celoţivotnom vzdelávaní sa, osobitne v neformálnom a neinštitucionálnom prostredí,
ktoré vedú k získaniu kvalifikácie, resp. čiastkovej kvalifikácie. V dôsledku toho by
politika mala viesť k zvýšeniu kvalifikačnej úrovne pracovnej sily a k vyššej
zamestnanosti.
Ukazovatele úspechu
Po prijatí zákona o celoţivotnom vzdelávaní a implementácii akčných plánov:
- čo sa týka jednotnej databázy informácií pre celoţivotné poradenstvo:
- vytvorenie databázy,
- počet pouţívateľov,
- čo sa týka rozšírenia a skvalitnenia odbornej prípravy poradcov v oblasti
celoţivotného poradenstva:
- počet účastníkov vzdelávania,
- kvalita príručiek a metodík,
- čo sa týka vybudovania inštitúcie zodpovednej za koordináciu a metodické riadenie
systému celoţivotného poradenstva:
- zriadenie inštitúcie zodpovednej za koordináciu,
- zriadenie siete regionálnych poradenských centier,
- vytvorenie štandardov kvality pre poradcov,
- zvýšenie účasti dospelej populácie na celoţivotnom vzdelávaní sa na 15 %.
Integrácia výsledkov do iných politík
Celoţivotné poradenstvo sa musí rozvíjať v súlade s regionálnymi a sektorovými
politikami vychádzajúcimi z príslušných rozvojových plánov. Súčasná prax v regiónoch
naznačuje, ţe regionálne orgány pracujú na tejto problematike. Po zavedení zákona
o celoţivotnom vzdelávaní bude moţné zhodnotiť, či zákonodarcovia reflektovali
skúsenosti z celoţivotného poradenstva z nedávneho obdobia. Táto politika patrí
nepochybne k zastrešujúcim prvkom, ktoré prispievajú ku koherentnosti politiky
vzdelávania a politiky zamestnanosti.
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E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Politika nebola zatiaľ implementovaná. Na druhej strane ju treba chápať vo vzťahu
k mnohým uţ existujúcim aktivitám, ktoré boli iniciované zdola.
Existuje mnoţstvo sektorových a lokálnych aktivít, ktoré sa objavujú vtedy, keď je
nedostatok informácií prekáţkou ekonomického rozvoja. Popri iniciatívach
financovaných zaangaţovanými spoločnosťami existuje veľa projektov ESF
zameraných na celoţivotné poradenstvo, ktoré sa riešia v rámci SOP Ľudské zdroje,
napr. projekt Podpora kariérneho poradenstva v oblasti strojárskeho priemyslu, ktorý
realizovala mimovládna organizácia Mládeţ bez hraníc v rokoch 2006-2007.
Kombináciou informačných materiálov (broţúra, webová stránka a propagačné video)
tento projekt upriamil pozornosť ţiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov na
perspektívu, ktorú ponúka štúdium strojárstva. Veľmi úspešný a invenčný portál
http://www.bezhranic.sk/ dal odpoveď na otázku, prečo študovať strojárstvo, a poskytol
aktuálne informácie o školách, ktoré ponúkali strojárstvo ako študijný odbor, spolu
s informáciami o zamestnanosti absolventov týchto škôl na trhu práce. Podobne ako pri
iných projektoch, aj tento projektový výsledok závisí od toho, či nájde inštitucionálnu
podporu na zaistenie aktualizácie a dlhodobej udrţateľnosti portálu. Toto je
najváţnejšia systémová prekáţka, ktorú bude potrebné riešiť, a jej riešenie nezávisí od
zavedenia nového zákona.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
V súvislosti s kvalitou poradenstva je najdôleţitejšou otázkou do budúcnosti to, či budú
existovať stabilné a aktuálne zdroje informácií pre poradcov a či budú existovať
podporné štruktúry na disemináciu informácií, ktoré vyuţijú uţ existujúce iniciatívy
a štruktúry poradenstva. Dôleţité je, aby legislatíva, ktorá sa v súčasnosti pripravuje, čo
najviac vyuţila skúsenosti európskych sietí Euroguidance a Európskej siete národných
reprezentantov zodpovedných za politiky v oblasti celoţivotného poradenstva
(European Lifelong Guidance Policy Network).
V budúcnosti sa môţe stať dôleţitým hráčom Národné fórum pre celoţivotné
poradenstvo. Materiál o zriadení tohto fóra bol uţ vypracovaný a je medzi materiálmi,
ktoré sa majú predloţiť na zasadnutie vlády.

2.3. Zlepšenie rovnosti pre špecifické cieľové skupiny
2.3.1. Pokrok v politike od roku 2002
Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v podiele mladých ľudí
so vzdelaním na úrovni ISCED 3 (91,3 % v roku 2007, Eurostat) a v podiele tých, ktorí
opúšťajú predčasne školský systém bez ukončenia stredoškolského vzdelávania (7,2 %
v roku 2007, Eurostat), čím dlhodobo bezpečne spĺňa obidva zodpovedajúce benchmarky
EU (85 %, 10 %). Vzdelávací systém a prax pedagógov tradične vychádzali zo snahy udrţať
ţiakov na škole a zabrániť tomu, aby sa „pofľakovali”. Riaditelia škôl preferujú prestup ţiakov
na inú školu a radšej im ponúkajú druhú šancu, neţ by ich mali jednoducho vyhodiť zo školy.
Váţny problém je však s mladými Rómami. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 malo len
19,9 % Rómov vo veku 20-24 rokov ukončené vzdelanie na úrovni aspoň ISCED 3C,
v porovnaní s 89,4 % u všetkých mladých obyvateľov Slovenska.
Hoci je na Slovensku mnoho rizikových skupín, rómska etnická menšina, osobitne etnickí
Rómovia ţijúci v segregácii, sú najproblémovejšou rizikovou skupinou (pozri príklad politiky 6
v časti 2.3.2.). Nadproporčne sú zastúpení medzi obyvateľmi s nízkym vzdelaním, nízkou
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kvalifikáciou, medzi dlhodobo nezamestnanými a sociálne slabými. Hoci sa uznáva
špecifikum kultúrneho dedičstva Rómov, z ktorého vychádza aj charakter ich ţivotného štýlu,
riešenie problematiky Rómov ako etnickej skupiny prostredníctvom špecifických politík nie je
moţné. Zber údajov na základe etnického princípu je zakázaný a politiky explicitne
zamerané na etnických Rómov by sa mohli povaţovať za diskrimináciu. Namiesto toho sa v
oblasti vzdelávania prijímajú opatrenia zamerané na deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, i keď sa prevaţne chápu ako opatrenia určené na zlepšenie vzdelanosti
rómskych detí zo sociálne slabých rodín.
Doteraz najefektívnejším nástrojom na udrţanie mladých ľudí zo sociálne slabých rodín v
škole je štipendijný program (pozri príklad politiky 5 v časti 2.3.2.). Týka sa však ţiakov so
stanovenou úrovňou prospechu a nie je teda prístupný pre extrémne znevýhodnených
ţiakov. Príčinou neúspešnosti mnohých Rómov je nemotivujúce prostredie v rodine a
rozmanité znevýhodnenia uţ na začiatku školskej dochádzky, okrem iného aj obmedzená
znalosť vyučovacieho jazyka.
Počet zamestnaných sa zvýšil o 10,8 % z 2 127 000 v roku 2002 na 2 357 300 v roku 2007.
Keď však rozloţíme rast zamestnanosti podľa vekových skupín, môţeme pozorovať mierny
pokles vo vekovej skupine 15 aţ 24-ročných (index 2007/2002 je 0,952), mierny nárast vo
vekovej skupine 25 aţ 49-ročných (105,4) a významný nárast vo vekovej skupine 50 aţ 64ročných (142,8).
Keď rozloţíme rast zamestnanosti podľa stupňa vzdelania, vidíme náznaky ťaţkostí pri
stupňoch na úrovni ISCED 3C a menej.
Tabuľka 9
Zamestnaní podľa stupňa vzdelania
Stupeň vzdelania
ISCED 2
ISCED 3C
ISCED 3C – SOŠ
ISCED 3A – SOU
ISCED 3A – G
ISCED 3A - SOŠ
ISCED 5B*
ISCED 5A**
ISCED 5A
ISCED 6
Bez vzdelania

2000

2002

2007

146,1
737,5
86,9
97,2
113,0
661,9
15,0
6,9
233,1
4,0
0,2

119,1
775,5
50,0
105,1
93,0
701,0
14,1
7,0
259,1
3,0
0,0

105,9
756,6
61,3
123,7
101,7
822,3
18,4
20,2
341,8
5,6
0,0

Index
2007/2000
0,72
1,03
0,71
1,27
0,90
1,24
1,23
2,93
1,47
1,40
0,00

Index
2007/2002
0,89
0,98
1,23
1,18
1,09
1,17
1,30
2,89
1,32
1,87
0,05

Zdroj: Štatistický úrad SR, VZPS
* vyššie odborné, **bakalár

Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti definuje takto:
a) „absolventi” (mladší ako 25 rokov veku, ktorí ukončili vzdelávanie pred menej ako dvoma
rokmi),
b) „starí” (starší ako 50 rokov veku);
c) „dlhodobo nezamestnaní” (uchádzač o zamestnanie, ktorý je v evidencii najmenej
12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov),
d) osoby, ktoré nie sú schopné zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských
povinností,
e) rodičia s troma a viac deťmi alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa,
f) osoby, ktoré nie sú schopné vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných
dôvodov,
g) osoby, ktoré sa sťahujú za prácou v rámci EÚ,
h) osoby so zdravotným postihnutím,
i) osoby, ktorým bol udelený azyl.
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Uvedené znevýhodnené skupiny sú explicitne vymenované v cieľoch verejných sluţieb
zamestnanosti, ktoré boli od roku 2004 v podstatnej miere spolufinancované z Európskeho
sociálneho fondu v rámci projektov Sektorového operačného programu Ľudské zdroje na
roky 2004-2006. S účinnosťou novely zákona o sluţbách zamestnanosti od 1. mája 2008
bolo identifikovaných 6 ďalších kategórií, z ktorých je potrebné spomenúť osoby
s nedokončeným stredoškolským vzdelaním.
Zodpovedajúce aktívne politiky trhu práce (APTP) budú opäť spolufinancované z projektov
ESF v rámci programového obdobia 2007-2013. S odbornými vzdelávaním a prípravou
súvisia dve APTP:
- absolventská prax,
- vzdelávanie pre trh práce.
Nárast vytvorených pracovných miest, ako aj otvorené moţnosti v rámci krajín EÚ, viedli
k zníţeniu počtu evidovaných nezamestnaných absolventov.
Tabuľka 10
Evidovaní nezamestnaní absolventi podľa stupňa vzdelania vo vybraných rokoch
2000
2002
2007
2007/2002
Vysoká škola
2 113
4 545
1 273
0.28
SOŠ
11 860
11 641
4 304
0.37
Gymnázium
2 742
1 949
884
0.45
SOU - ISCED 3A
6 048
10 361
3 556
0.34
SOU - ISCED 3C
8 497
8 718
3 174
0.36
Spolu
31 206
37 214
13 191
0.35
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Nezamestnanosť absolventov sa navyše rieši špecifickým opatrením (pozri príklad politiky
v časti 5.3.2.).
Hoci sa vzdelávanie pre trh práce povaţuje za štandardný nástroj prekonávania
nezamestnanosti (pozri prioritu 8 v tabuľke v časti 1.1.), výsledky nie sú presvedčivé. Moţno
to ilustrovať na príklade dlhodobo nezamestnaných.
Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných v roku 2007 (121 764 slovenských občanov bolo
nezamestnaných viac ako jeden rok (50.7 %) a kaţdý štvrtý bol nezamestnaný viac ako
4 roky) naznačuje, ţe súčasné nástroje aktívnej politiky trhu práce majú malý účinok na tvrdé
jadro nezamestnaných. Navyše, ani vzdelávanie nie je cestou na zvýšenie ich
zamestnateľnosti, keďţe podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny len 103
z 1 403 osôb, ktoré sa zúčastnili na vzdelávaní v septembri 2007, a 214 z 591 osôb, ktoré sa
zúčastnili na vzdelávaní v decembri 2007, bolo nezamestnaných viac ako 4 roky. Podobne
len 158 z 1 403 vzdelávaných v septembri 2007 a 66 z 591 vzdelávaných v decembri 2007
bolo s nízkym vzdelaním (ISCED 2 a menej).
Keď neberieme do úvahy rómsku menšinu, počet mladých ľudí vypadávajúcich zo školy,
počet ľudí s nízkou kvalifikáciou a dokonca aj počet sociálne znevýhodnených nie je
významný.
Podobne je to s migrantmi, ktorých počet je dokonca extrémne nízky. Príslušné politiky sú
teda menej naliehavé, a to najmä v porovnaní s politikami zaoberajúcimi sa ţenami, ktoré
opätovne vstupujú na trh práce (pozri príklad politiky 1 v časti 2.3.2.), staršími pracujúcimi
(pozri príklad politiky 4 v časti 2.3.2.) a ľuďmi so zdravotným postihnutím (pozri príklady
politík 2 a 3 v časti 2.3.2.).
Mimoriadne dôleţitou skupinou sú dospelí vo veku nad 50 rokov, a to najmä tí, ktorí stratili
prácu, ale nestratili pracovné návyky.
V decembri 2007 bolo z celkového počtu 239 939 disponibilných uchádzačov o zamestnanie
v evidencii 56 836 (23.7 %) dospelých vo veku nad 50 rokov. Ich ťaţšia reintegrácia do trhu
práce má niekoľko príčin, no súvisí aj malým tlakom na zmenu názorov obyvateľov
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Slovenska, zamestnávateľov aj samotných zamestnancov na výkonnosť a zamestnateľnosť
osôb v takomto veku. Na druhej strane je to aj skupina s nízkym stupňom vzdelania: 77,4 %
uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov evidovaných na úradoch práce má
vzdelanie na úrovni ISCED 3C a menej.
Dôleţitým nástrojom na posilnenie rovnosti príleţitostí je antidiskriminačný zákon
(č. 365/2004 Z. z.). Napriek tomu, ţe Ústavný súd v októbri 2004 rozhodol, ţe jeho § 8
o pozitívnej diskriminácii je protiústavný (najmä kvôli neobratnej dikcii tohto paragrafu),
novela z roku 2008 a nové znenie umoţňujú zavedenie dočasných opatrení na
zabezpečenie rovnosti príleţitostí.
Na hodnotenie tohto nástroja je príliš skoro, treba však dúfať, ţe pomôţe redukovať
diskrimináciu skupín, ktorých sú tradične týka, osobitne ţien, ktoré opätovne vstupujú na trh
práce. Vzdelávane ţien na materskej dovolenke sa v súčasnosti intenzívne podporuje
v rámci ESF, pričom za najúspešnejšie aktivity sa povaţujú jazykové kurzy a kurzy IKT.
2.3.2. Príklady opatrení politiky
Príklad 1
A. Názov opatrenia politiky
Uľahčenie opätovného začlenenia sa do trhu práce zlepšeným prístupom ku
vzdelávaniu a príprave osobám s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom
poskytovania finančného príspevku na služby pre rodiny s deťmi
Opatrenie bolo zavedené v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti
s účinnosťou od 1. februára 2004.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Miera zamestnanosti ţien bola v roku 2007 na Slovensku 53,0 %, čo je o 5,3
percentuálneho bodu menej v porovnaní s priemerom EÚ (58,3 %). Na postupné
dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie zvýšiť mieru zamestnanosti ţien na 60 % je
potrebné vytvoriť prostredie, ktoré umoţní zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými
povinnosťami. Podľa údajov výberového zisťovania pracovných síl bolo v 4.Q.2007
64,2-tisíc ţien na rodičovskej dovolenke, čo predstavuje 5,5 % z celkového počtu
ekonomicky neaktívnych ţien na Slovensku. Opatrenia na zosúladenie pracovného
a rodinného ţivota môţu výrazne ovplyvniť nárast zamestnanosti ţien.
Merateľné ciele
S cieľom uľahčiť opätovný vstup ţien/rodičov na trh práce bol zákonom č. 5/2004 Z. z.
o sluţbách zamestnanosti, účinným od 1. februára 2004, zavedený nástroj na
uľahčenie
prístupu
ţien/rodičov
(uchádzačov
o zamestnanie
a záujemcov
o zamestnanie) k ďalšiemu vzdelávaniu a na stimuláciu ich účasti v programoch
vzdelávania a prípravy pre trh práce.
Ţenám/rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky (do
6 rokov veku), ktorí sa zúčastňujú na kurzoch vzdelávania a prípravy pre trh práce,
zabezpečovaných verejnými sluţbami zamestnanosti, sa poskytuje finančný príspevok.
Tento príspevok slúţi na úhradu časti výdavkov spojených so starostlivosťou o dieťa
v predškolskom zariadení alebo starostlivosťou poskytovanou súkromnou osobou
počas trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce.
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Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Ţeny/rodičia (uchádzači o zamestnanie a záujemcovia o zamestnanie), ktorí sa starajú
o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky.
Stav implementácie
Opatrenie bolo zavedené v roku 2004 so vstupom do účinnosti nového zákona
o sluţbách zamestnanosti.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Opatrenie bolo zavedené na celoštátnej úrovni. O poskytnutie príspevku na sluţby pre
rodiny s deťmi musí uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie poţiadať
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomnou formou. Príspevok sa poskytuje len
počas obdobia účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce. Výška príspevku je
závislá od počtu detí v predškolskom veku. Na jedno dieťa sa poskytuje 1 300 Sk (cca
43 €) a na kaţdé ďalšie dieťa 1 000 Sk (cca 33 €).
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Príspevok na sluţby pre rodiny s deťmi je súčasťou politiky zamestnanosti zameranej
na zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín na trhu práce a sociálnej politiky
zameranej na podporu ich sociálnej inklúzie.
Kľúčoví aktéri
-

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Opatrenie bolo zamerané na elimináciu bariér pre účasť ţien/rodičov starajúcich sa
o detí v predškolskom veku v programoch vzdelávania a prípravy pre trh práce a tým
posilnenia ich šancí na trhu práce. Uvedeným opatrením sa zároveň sledovalo
vytvorenie podmienok pre uplatnenie zásady rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce
pre znevýhodnené skupiny. V súlade s tým za ukazovatele úspechu opatrenia nie sú
povaţované kvantitatívne ukazovatele, ale skôr jeho kvalitatívny (zlepšenie prístupu)
aspekt.
Ukazovatele úspechu
Ukazovatele úspechu neboli explicitne určené, pri vyhodnocovaní účinnosti politiky sa
však bude brať do úvahy zlepšenie štatistických údajov o zamestnanosti cieľovej
skupiny.
Integrácia výsledkov do iných politík
Skúsenosti z implementácie tejto politiky budú zohľadňované pri ostatných politikách
trhu práce.
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E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Pôvodne bol príspevok na sluţby pre rodiny s deťmi adresovaný len skupine
uchádzačov o zamestnanie, čo vytváralo rozdiely v prístupe k vzdelávaniu a príprave
pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. S cieľom
eliminácie týchto rozdielov novela zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti
s účinnosťou od 1. januára 2006 zaviedla poskytovanie príspevku na sluţby aj pre
rodiny záujemcov o zamestnanie.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Keďţe nástroj je financovaný z ESF, preukazovanie oprávnenosti výdavkov je
administratívne náročné. Problémy vznikajú aj s priznaním nároku na príspevok
u uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, ktorí neukončia program
vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Príklad 2
A. Názov opatrenia politiky
Osoby so zdravotným postihnutím: financovanie činnosti pracovného asistenta
Opatrenie bolo zavedené zákonom č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti
s účinnosťou od 1. februára 2004.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím a zlepšenie ich
zamestnateľnosti povaţuje vláda za prioritnú oblasť v rámci lisabonskej stratégie
zamestnanosti. Pre súčasné postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce
je charakteristické ich vyššie zastúpenie medzi nezamestnanými v porovnaní
s pracujúcimi. Podľa výberového zisťovania pracovných síl (4.Q.2007) podiel
pracujúcich so zdravotným postihnutím na celkovom počte pracujúcich bol 1,1 %, zatiaľ
čo ich podiel na celkovom počte nezamestnaných bol 3 %. S cieľom zlepšenia prístupu
osôb so zdravotným postihnutím k trhu práce a zvýšenia ich zamestnanosti v rámci
aktívnych opatrení na trhu práce sa uplatňuje široká paleta nástrojov, akými sú
zamestnávanie
(chránené
dielne
a
chránené
pracoviská),
dotované
zamestnávanie, podpora samostatnej zárobkovej činnosti. Okrem týchto nástrojov,
ktoré sú určené na priamu tvorbu pracovných miest pre osoby so zdravotným
postihnutím, v rámci aktívnych opatrení na trhu práce sa uplatňujú nástroje určené na
podporu ich zamestnávania a udrţania v zamestnaní.
Merateľné ciele
Príspevok na činnosť pracovného asistenta patrí medzi nástroje aktívnych opatrení na
trhu práce. Jeho cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky pre výkon zamestnania osôb
so zdravotným postihnutím, ktoré sú zamestnancami alebo samostatne zárobkovo
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činnými osobami a ktoré sú pri výkone zamestnania odkázané na pomoc iných osôb.
Pracovný asistent pomáha osobám so zdravotným postihnutím vykonávať kaţdodenné
pracovné činnosti na pracovisku u zamestnávateľa.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Osoby so zdravotným postihnutím
Stav implementácie
Príspevok na činnosť pracovného asistenta bol zavedený s účinnosťou zákona
č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti od 1. februára 2004.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančný príspevok zamestnávateľovi na
pracovného asistenta, ktorý trávi pracovný čas výhradne pomocou pri výkone
zamestnania zamestnancovi/zamestnancom so zdravotným postihnutím na obdobie,
počas ktorého trvá pracovný pomer zamestnanca alebo zamestnancov so zdravotným
postihnutím, alebo poskytuje tento príspevok občanovi so zdravotným postihnutím,
ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou počas vykonávania tejto činnosti.
Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške najviac 90 % celkovej ceny práce na
jedného pracovného asistenta.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Príspevok na činnosť pracovného asistenta sa poskytuje na celom území Slovenska
v rovnakej výške.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Poskytovanie príspevku na činnosť pracovného asistenta je súčasťou politiky
zamestnanosti, ktorá v rámci napĺňania cieľov lisabonskej stratégie sleduje zvýšenie
zamestnanosti znevýhodnených skupín na trhu práce.
Kľúčoví aktéri
-

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Zamestnávatelia
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta má charakter podporného doplnkového
nástroja zameraného na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím.
Zavedenie uvedeného nástroja sledovalo vytvorenie priaznivých podmienok pre
pracovné začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím a najmä tých z nich, ktorí pri
výkone zamestnania potrebujú pomoc iných osôb. Vzhľadom na to, ţe pracovný
asistent môţe poskytovať pracovnú asistenciu niekoľkým zamestnancom súčasne, pri
hodnotení dopadu sa berie do úvahy nielen počet vytvorených miest pracovných
asistentov, ale aj počet osôb so zdravotným postihnutím, ktorých obsluhuje pracovný
asistent.
Ukazovatele úspechu
Nárast v štatistikách vidieť z nasledujúcej tabuľky:
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Tabuľka 11
Asistencia pri práci v rokoch 2004-2007
Rok
Počet pracovných
Počet osôb so zdravotným postihnutím,
asistentov
ktoré obsluhovali pracovní asistenti
2004
18
52
2005
58
262
2006
60
283
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Integrácia výsledkov do iných politík
Výsledky začleňovania osôb so zdravotným postihnutím na trh práce a pri udrţaní
v zamestnaní, dosiahnuté vďaka príspevku na činnosť pracovného asistenta, zároveň
posilňujú proces ich sociálneho začlenia. Preto tieto výsledky moţno zároveň
povaţovať za súčasť politiky sociálnej inklúzie.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Zavedenie uvedeného nástroja v roku 2004 bolo sprevádzané nízkou úrovňou jeho
vyuţívania zo strany zamestnávateľov a zo strany samostatne zárobkových osôb so
zdravotným postihnutím. S kaţdým ďalším rokom uplatňovania tohto nástroja rozsah
jeho vyuţívania stúpal. Ako bolo konštatované vyššie, príspevok na činnosť
pracovného asistenta nepatrí k nástrojom aktívnych opatrení na trhu práce, ktorého
úspech je merateľný kvantitatívnymi ukazovateľmi, t.j. počtom vytvorených pracovných
miest, ale skôr jeho dopadom na cieľovú skupinu z hľadiska uľahčenia jej prístupu
k zamestnaniu, výkonu zamestnania a jeho udrţania.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Zníţenie administratívnej náročnosti a posilnenie disciplíny zamestnávateľov
a samostatne zárobkových osôb so zdravotným postihnutím pri predkladaní dokladov
potrebných na zúčtovanie príspevku na činnosť pracovného asistenta.
Príklad 3
A. Názov opatrenia politiky
Osoby so zdravotným postihnutím: poskytovanie dávky počas vzdelávania
a prípravy pre trh práce
Opatrenie bolo zavedené zákonom č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti
s účinnosťou od 1. mája 2008.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Ako bolo uţ naznačené v predchádzajúcom príklade 2, podľa výberového zisťovania
pracovných síl (4.Q.2007) bol podiel pracujúcich so zdravotným postihnutím na
celkovom počte pracujúcich 1,1 %, zatiaľ čo ich podiel na celkovom počte
nezamestnaných bol 3 %. Z tohto dôvodu sú potrebné kroky na zníţenie tejto
disproporcie.
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Merateľné ciele
Opatrenie je zamerané na zvýšenie motivácie uchádzačov o zamestnanie so
zdravotným postihnutím k účasti na programoch vzdelávania a prípravy pre trh práce
a na podporu dlhodobejšieho vzdelávania a prípravy pre trh práce.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím
Stav implementácie
Opatrenie je novým nástrojom aktívnej politiky trhu práce, ktorý bol zavedený novelou
zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2008.
Uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím, ktorí sa zúčastňujú na
vzdelávaní a príprave, ktoré trvá dlhšie ako jeden mesiac, majú nárok na poskytovanie
dávky. O nároku na dávku rozhoduje a dávku poskytuje úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny. Nárok na dávku vzniká odo dňa začatia vzdelávania a zaniká jeho ukončením.
Dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac vo výške sumy ţivotného minima (k 1. júlu
2007 5 130 Sk).
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Opatrenie má celoštátnu pôsobnosť a dávka sa poskytuje na celom území Slovenska
v rovnakej výške.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Opatrenie je súčasťou politiky zamestnanosti zameranej na zvýšenie zamestnanosti
a zlepšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce.
Kľúčoví aktéri
-

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Poskytovanie dávky je nový nástroj aktívnej politiky trhu práce. Dopad nie je moţné
v dôsledku krátkeho obdobia jeho uplatňovanie zhodnotiť. Prvé hodnotenie zverejní
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na začiatku roka 2009.
Ukazovatele úspechu
Ukazovatele úspechu neboli explicitne určené, pri vyhodnocovaní politiky sa však bude
brať do úvahy zlepšenie štatistických údajov o zamestnanosti cieľovej skupiny.
Integrácia výsledkov do iných politík
Očakáva sa, ţe poskytovanie dávok zvýši motiváciu uchádzačov o zamestnanie so
zdravotným postihnutím k účasti na programoch vzdelávania a prípravy pre trh práce.
Výsledky prispejú k zvýšeniu adaptability ľudí so zdravotným postihnutím na meniace
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sa potreby trhu práce. Prostredníctvom tohto opatrenia, ktoré podporuje celoţivotné
vzdelávanie, sa vláda snaţí podporiť flexiistotu.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Opatrenie je nový nástroj aktívnej politiky trhu práce. Prvé hodnotenie implementačnej
praxe vrátane opisu prekáţok zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na
začiatku roka 2009.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Doplňujúce a (alebo) nápravné opatrenia zatiaľ nie je moţné komentovať.

Príklad 4
A. Názov opatrenia politiky
Príspevok na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie –
s osobitným zameraním na starších pracovníkov
Zákon č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti v § 8 ods. 1 písm. b) identifikoval osoby
staršie ako 50 rokov ako znevýhodnenú skupinu; celkovo bolo identifikovaných deväť
skupín.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Cieľ
Cieľom nástroja je stimulácia zamestnanosti tých skupín, ktorých uplatnenie na trhu
práce bez intervencie aktívnych opatrení je sťaţené.
Cieľová skupina
V porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom (zákon č. 387/1996 Z. z.) došlo
v zákone č. 5/2004 Z. z. k
rozšíreniu skupín znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie (a neskôr v roku 2008 je plánované ďalšie rozšírenie na 15 kategórií).
Jednu zo znevýhodnených skupín, ktorým je určený tento nástroj, predstavujú osoby
staršie ako 50 rokov.
Stav implementácie
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje
zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesto od roku 2004.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Opatrenie má celoštátnu pôsobnosť s regionálnymi rozdielmi v závislosti od miery
nezamestnanosti a postavenia zamestnávateľa; minimum je 41 923 Sk pre súkromných
zamestnávateľov Bratislavského regiónu a maximum 176 560 Sk pre zamestnávateľov
z verejného sektora, vrátane mimovládnych organizácií a cirkví, v okrese s mierou
nezamestnanosti vyššou ako je celoštátny priemer. Príspevok sa poskytuje na základe
ţiadosti zamestnávateľa najviac počas 24 mesiacov. Na príspevok je právny nárok pri
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splnení podmienky, ţe znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je v evidencii úradu
najmenej 12 mesiacov. Financovanie tohto príspevku sa realizuje prostredníctvom
zdrojov štátneho rozpočtu a zdrojov ESF.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Príspevok na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie tvorí súčasť
nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, nasmerovaných na podporu vytvárania
nových pracovných miest. K zvýšeniu zamestnanosti starších pracujúcich však
podstatnou mierou prispeli aj ďalšie opatrenia:
- zvýhodnenie sumy starobného dôchodku v prípade predĺţenia pracovnej činnosti
bez uplatnenia si nároku na starobný dôchodok,
- súbeh poberania starobného dôchodku a pracovného príjmu,
- neodvádzanie odvodov na poistenie v nezamestnanosti a invalidite po splnení
nároku na starobný dôchodok a priznaný predčasný dôchodok,
- predĺţenie zákonom určenej vekovej hranice nároku na starobný dôchodok.
Kľúčoví aktéri
-

Zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie
Úrady práce podľa územnej pôsobnosti
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu

Od zavedenia tohto nástroja v roku 2004 bolo do 31. decembra 2007 pomocou tohto
nástroja zamestnaných 1 218 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, z toho 224
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z dôvodu veku 50 a viac rokov. Podľa
údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zo skupiny uchádzačov o zamestnanie
50 a viac ročných umoţnil tento nástroj opätovne vstúpiť do zamestnania 0,4 %
uchádzačov o zamestnanie.
Ukazovatele úspechu
Dostupné údaje neumoţňujú vyhodnotiť dĺţku trvania takto vytvoreného pracovného
miesta, osobitne pre starších uchádzačov o zamestnanie, a zhodnotiť reálnu úspešnosť
nástroja vo vzťahu k cieľovej skupine.
Integrácia výsledkov do iných politík
Opatrenie je štandardným nástrojom aktívnej politiky trhu práce týkajúcim sa viacerých
znevýhodnených skupín. Napriek relatívne nízkej účasti starších pracovníkov v tomto
opatrení, nástroj plní svoje poslanie a rozširuje moţnosti návratu starších osôb na trh
práce.
Príspevok na zamestnávanie osôb starších ako 50 rokov je súčasťou širšej politiky –
príspevku na zamestnávanie znevýhodnených skupín identifikovaných zákonom.
Výsledky tejto politiky sa preto sledujú s spolu s ostatnými relevantnými politikami.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Relatívne nízku aplikovateľnosť tohto nástroja na starších mohla ovplyvňovať široko
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zadefinovaná skupina znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorá vytvára pre
zamestnávateľov predpoklady pre uprednostnenie inej ako staršej pracovnej sily.
Výsledky výskumu realizovaného Inštitútom pre výskum práce a rodiny z apríla 2008
potvrdili, ţe zamestnávatelia pri rozhodovaní o prijatí uchádzača o prácu na voľné
pracovné miesto preferujú mladšiu pracovnú silu (vo veku 30-49 rokov 61,5 %, vo veku
do 29 rokov 27,3 %) a len 3,8 % by uprednostnilo uchádzača vo veku 50 a viac rokov,
dokonca aj vtedy, keď rovnako spĺňajú podmienky vzdelania, kvalifikácie a odborných
zručností.
Uvedený nástroj nezohľadňuje osobitne špecifiká staršej pracovnej sily, neponúka
moţnosti flexibilnej úpravy organizácie práce a pracovného času.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
V rámci novely zákona o sluţbách zamestnanosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája
2008, boli opatrenia zacielené na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín
nezamestnaných posilnené o dva nové nástroje, ktoré adresnejšie rozširujú moţnosti
reintegrácie starších pracovníkov na trh práce:
- „Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie“, ktorý
vytvára priestor na otestovanie pracovných zručností znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie pred prijatím do pracovného pomeru.
- „Príspevok na podporu udrţania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami“,
ktorý je zameraný na zníţenie bariér vyššej zamestnanosti nízkokvalifikovaných
pracovníkov,
ktoré
vychádzajú
z
relatívne
vysokého
daňového
klinu
nízkokvalifikovaných pracovníkov, ktorý spôsobuje, ţe zamestnanie nie je pre nich
atraktívne.
Prvý nástroj by mal riešiť predsudky voči zamestnávaniu starších osôb, ktoré sa týkajú
pochybností o ich produktívnosti. Druhý nástroj by sa mal zaoberať zhodnosťou
staršieho veku a nízkeho vzdelania, pretoţe 77,4 % nezamestnaných starších ako
50 rokov má vzdelanie na úrovni ISCED 3C a menej.
Stimulačný účinok na zamestnanosť starších pracovníkov sa očakáva aj od novely
zákona č. 555/2007 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2008
obmedzí nárok na predčasný dôchodok.

Príklad 5
A. Názov opatrenia politiky
Poskytovanie stredoškolských štipendií pre žiakov stredných škôl, ktorých
rodičia sú v hmotnej núdzi alebo pod hranicou životného minima
Pôvodne bola táto politika implementovaná v rámci národného projektu SOP Ľudské
zdroje „Poskytovanie stredoškolských štipendií pre ţiakov stredných škôl, ktorých
rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi“ (1. júna 2004 – 31. januára 2006) pre
ţiakov všetkých krajov Slovenska okrem Bratislavského kraja. Štipendiá pre ţiakov
z Bratislavského kraja boli pri rovnakých podmienkach vyplácané zo štátneho rozpočtu.
Po skončení projektu sa pokračuje v poskytovaní štipendií ţiakom všetkých krajov zo
štátneho rozpočtu.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
V Slovenskej republike je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Podiel
nezamestnaných vo veku 19 aţ 29 rokov na celkovej nezamestnanosti predstavoval na
začiatku projektu viac ako 41 %. Úroveň nezamestnanosti významne koreluje so
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stupňom vzdelania. Nízky stupeň vzdelania je hlavnou prekáţkou pri uplatnení sa na
trhu práce. Extrémne vysoká nezamestnanosť je medzi rómskou komunitou. Podľa
údajov Štatistického úradu SR miera nezamestnanosti Rómov v tom čase oscilovala na
úrovni 73 %, v porovnaní s celkovou mierou nezamestnanosti 14,3 %. Súčasne je
u Rómov veľmi nízka úroveň vzdelania. Slabá dostupnosť vzdelania a zamestnania
vyplýva z jazykovej bariéry, kultúrnych faktorov, nízkej mobility, ako aj z ich sociálnej
a ekonomickej situácie. Zníţeným prístupom k vzdelaniu sa zvyšuje riziko ich
sociálneho vylúčenia, ktoré spätne vedie k zvýšenej nezamestnanosti. V podobnej
situácii sú aj mnohé rodiny s väčším počtom detí alebo neúplné rodiny.
Dôvodom pre zavedenie tejto politiky bola snaha zlepšiť dostupnosť vzdelávania pre
ţiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, a tým zvýšiť ich moţnosti pre uplatnenie sa
na trhu práce.
Merateľné ciele
Hlavným cieľom projektu bolo poskytovanie stredoškolských štipendií ako prostriedku
na zlepšovanie prístupu cieľovej skupiny ţiakov k vzdelávaniu.
Špecifické ciele:
- zvýšenie podielu ţiakov vo vzdelávaní, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi,
- zvýšenie zainteresovanosti ţiakov vo vzdelávaní podľa § 2 vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií ţiakom stredných škôl
a špeciálnych škôl,
- zvýšenie motivácie ţiakov, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi,
na účasť na vzdelávaní.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Ţiaci, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi. V roku 2007 boli
podmienky rozšírené o detí z rodín, ktoré nedosahujú výšku ţivotného minima, a to na
základe novely č. 343/2006 Z. z vyhlášky o poskytovaní štipendií.
Stav implementácie
Projekt bol spustený v júni 2004 a ukončený v júni 2006. Podmienkou pre poskytovanie
finančných prostriedkov na štipendiá škole bolo uzavretie zmluvy o vyplácaní štipendií
medzi školou a gestorským útvarom - Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý
určoval pravidlá pre poskytovanie prostriedkov. Platby školám boli realizované
prostredníctvom ÚIPŠ. Posledné štipendium podľa projektu bolo vyplatené za január
2006.
Štipendium pokrývalo náklady na stravné, ubytovanie a cestovné. Výška vyplácaného
štipendia závisela od prospechu, čím boli ţiaci zainteresovaní na dosahovaní lepších
študijných výsledkov.
Na základe dobrých skúseností sa implementácia opatrenia predĺţila za tých istých
podmienok, pričom štipendiá sa poskytujú zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti sa
štipendiá poskytujú v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 311/2004 Z. z.
v znení vyhlášky č. 343/2006 Z. z. a v súlade s metodickým usmernením Ministerstva
školstva SR č. 14/2006-R zo 6. júna 2006.
Výška štipendia závisí od prospechu. Pri priemernom prospechu do 2,00 je výška
štipendia 1 200 Sk, od 2,1 do 3,00 je to 800 Sk a od 3,00 je to 600 Sk.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Opatrenie má celoštátnu pôsobnosť.
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Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Pôvodný projekt bol implementovaný v rámci SOP Ľudské zdroje, priorita 3 „Zvýšenie
kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh
práce”, opatrenie 3.1 „Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania poţiadavkám
spoločnosti zaloţenej na vedomostiach”. Cieľ projektu súvisel s prioritnou témou 1
v rámci iniciatívy EQUAL: „Uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí
majú ťaţkosti s integráciou a reintegráciou" a jej opatrením 1 „Tvorba systému
prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných,
nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín". Navyše, sociálne štipendiá sú
uvedené aj v Národnom programe reforiem, ktorý vláda schválila 12. októbra 2005,
v rámci
priority
zameranej
na
prístup
k vzdelávaniu
deti
z rizikových
a marginalizovaných skupín prostredníctvom inkluzívnych politík v oblasti vzdelania
a prípravy „prostredníctvom programov finančnej podpory, akými sú príspevky
a dotácie na podporu prístupu ku vzdelávaniu...”
Kľúčoví aktéri
-

-

Školy; ktoré spracovávajú a schvaľujú ţiadosti o štipendium, posudzujú
oprávnenosť ţiaka na poberanie štipendia, udeľujú ţiakom štipendium vo výške
určenej vyhláškou ministerstva školstva a predkladajú zoznamy ţiakov, vrátane
výšky štipendia, Ústavu informácií a prognóz školstva.
Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý posudzuje ţiadosti škôl o vyplatenie
štipendií, pripravuje podklady pre uzatváranie zmlúv so školami na vyplácanie
štipendií a dodatkov k týmto zmluvám, poskytuje školám finančné prostriedky
a kontroluje správnosť vyplatenia štipendií škôl ţiakom, metodicky usmerňuje školy
pri špecifických prípadoch posudzovania oprávnenosti poberania štipendia
a monitoruje proces poskytovania štipendií.
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Štatistické údaje zhromaţdené a spracované gestorským útvarom Ústavu informácií
a prognóz školstva potvrdili zvýšenie priemernej výšky štipendia z 902 Sk v roku 2004
na 924 Sk do marca 2008. Najniţšiu priemernú výšku štipendia 846 Sk vykazovali
stredné odborné učilištia, ďalej nasledovali zdruţené a spojené školy s priemerom
893 Sk, stredné odborné školy s priemerom 1 003 Sk a gymnázia s priemerom SKK
1 014 Sk. Navyše, prieskum vykonaný na vzorke ţiakov poberajúcich štipendium
preukázal zlepšený prospech ţiakov. Výrazne sa zlepšili aritmetické priemery známok.
Ţiaci zo stredných škôl poskytujúcich OVP predstavovali 88,6 % všetkých ţiakov
poberajúcich štipendium.
Ukazovatele úspechu
Ukazovatele úspechu boli stanovené v rámci projektu ESF.
Výstupné ukazovatele:
- Počet ţiakov, ktorí poberali stredoškolské štipendium: 12 258
- Počet vyplatených mesačných stredoškolských štipendií: 187 830
- Počet ţiakov, ktorých prospech sa zlepšil po poberaní štipendia: 2 328
- Počet ţiakov poberajúcich štipendium, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie: 3 107
- Podiel ţiakov, ktorých prospech sa zlepšil po poberaní štipendia: 19 %
Celková

výška

oprávnených

výdavkov

realizovaného

projektu

dosiahla
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86 047 173,05 Sk (64 535 379,59 Sk predstavujú zdroje ESF a 21 511 793,46 Sk
zdroje štátneho rozpočtu).
Integrácia výsledkov do iných politík
Pozitívne výsledky viedli k rozšíreniu politiky pôvodne zameranej na ţiakov, ktorých
rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi, na ţiakov z rodín, ktoré nedosahujú
výšku ţivotného minima.
Navyše, niektoré regióny začali poskytovať štipendiá na regionálnej úrovni financované
z vlastných zdrojov, ktoré im umoţnili špecifickejšie sa zamerať na ţiakov a dodatočne
zvýšiť dávky pre niektoré kategórie ţiakov.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
-

-

-

Propagácia štipendií beţnými prostriedkami sa ukázala ako nedostatočná, a preto
bola uskutočnená špeciálna akcia. Na všetky školy boli distribuované propagačné
kalendáriky obsahujúce informácie o tom, ako postupovať.
Niektoré regióny a zriaďovatelia súkromných škôl nevhodne zasahovali do projektu
tým, ţe poţadovali, aby finančné prostriedky boli zasielané na ich účty a nie priamo
na účty škôl. Problém bol odstránený tým, ţe ÚIPŠ trvalo na poskytnutí vlastných
bankových účtov škôl.
Spracovanie ţiadostí o platbu a zúčtovanie boli administratívne veľmi náročné;
novozavedený mechanizmus šetrí čas a školy sa k tejto zmene stavajú pozitívne.
Nespoľahlivosť údajov o ţiakoch spôsobila dodatočnú administratívnu záťaţ, ktorá
súvisela s vymáhaním neoprávnene vyplatených štipendií. Tento problém sa
vyskytol najmä na východnom a juhovýchodnom Slovensku. S jeho riešením sú
ťaţkosti, pretoţe si vyţaduje neustále skúmanie oprávnenosti poskytovania
štipendií.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?

Pre školy je veľmi náročné skúmať oprávnenosť ţiaka na poberanie štipendia
v súvislosti s jeho sociálnym postavením. Je potrebné nájsť moţnosti pre spoluprácu
s pracovníkmi sociálnych oddelení, čo je podmienené dohodou o spolupráci medzi
ministerstvom školstva a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Takto by školy
boli zodpovedné len za skúmanie oprávnenosti vzhľadom na kvalitu výsledkov
vzdelávania.

Príklad 6
A. Názov opatrenia politiky
Zvýšenie úrovne vzdelania Rómov a prevencia sociálneho vylúčenia Rómov
žijúcich v osadách
Politika pôvodne vychádzala zo strategického dokumentu „Koncepcia výchovy
a vzdelávania rómskych detí a ţiakov“, ktorý bol schválený na operatívnej porade
ministra školstva 19. apríla 2001, a bola obsiahnutá v národnom strategickom
dokumente Národný program výchovy a vzdelávania na nasledujúcich 15-20 rokov,
ktorý schválila vláda 19. decembra 2001 a následne parlament v roku 2002.
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B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 89 920
obyvateľov Slovenska. Nasledujúca tabuľka ukazuje na extrémne nízku úroveň
vzdelania (maximálne ISCED 2) mladých Rómov, pretoţe okolo 80 % z nich nebolo
schopných nadobudnúť kvalifikáciu.
Tabuľka 12
Všetci mladí obyvatelia a mladí Rómovia podľa stupňa vzdelania podľa sčítania
obyvateľov z roku 2001
Všetci mladí obyvatelia vo veku
Rómovia* vo veku 20-24 rokov
20-24 rokov
Absolútny počet
%
Absolútny počet
%
ISCED 0-2
40 251
8,6
6 131
73,6
ISCED 3C
100 687
21,6
1 126
13,5
ISCED 3C - SOŠ
18 507
4,0
213
2,6
ISCED 3A - SOU
68 235
14,6
148
1,8
ISCED 3A - SOŠ
137 995
29,6
96
1,2
ISCED3A - G
67 641
14,5
59
0,7
ISCED 5B**
2 296
0,5
4
0,0
ISCED 5A***
5 350
1,1
9
0,1
ISCED 5A
16 097
3,5
6
0,1
ISCED 6
218
0,0
0
0,0
Bez vzdelania
1 504
0,3
190
2,3
Nezistení
7 547
1,6
346
4,2
Spolu
466 328
100,0
8 328
100,0
ISCED 3C - 6
417 026
89,4
1 661
19,9
Zdroj: Štatistický úrad SR
*Tí, ktorí sa prihlásili k rómskej národnosti v sčítaní obyvateľov z roku 2001
SOŠ – stredná odborná škola, SOU – stredné odborné učilište, G – gymnázium
**vyššie odborné
***bakalár

Podľa demografických odhadov však v roku 2000 ţilo na Slovensku 379 200 etnických
Rómov a podľa sociografického mapovania z roku 2004 ţilo 40 % etnických Rómov v
koncentrovaných osídleniach so slabou infraštruktúrou, pričom 146 528 v osadách s
nevhodnými podmienkami pre vzdelávanie mladých ľudí. Presné údaje o etnických
Rómoch nie sú k dispozícii, pretoţe zber údajov na základe etnického princípu je
povaţovaný za porušenie zákona (pozri tieţ časť 8.1.).
Príčin nízkej úrovne vzdelania Rómov je niekoľko, najbadateľnejšie sú tieto dve:
- Veľa Rómov neuspelo v testoch školskej spôsobilosti, ktoré sú zostavené pre
väčšinovú populáciu, a preto boli zaraďovaní do špeciálnych škôl bez moţnosti
pokračovať v sekundárnom vzdelávaní a nadobudnúť odbornú kvalifikáciu aspoň na
úrovni ISCED 3C.
- Rómski rodičia sa nie vţdy vedia rozhodnúť pre školu, ktorá by bola pre ich dieťa
najlepšia, a špeciálne školy povaţujú za vhodné pre svoje deti z nepodstatných
dôvodov (bliţšia vzdialenosť od domova, menej náročné vzdelávanie, účasť iných
rómskych detí).
Prijímanie detí bez mentálneho postihnutia do špeciálnych škôl je prísne zakázané
a ministerstvo školstva neustále naliehalo na zodpovedné orgány, aby takýmto
situáciám zabraňovali. Tento problém však nie je moţné ľahko vyriešiť, pretoţe veľa
mladých Rómov zaostáva v testoch školskej zrelosti kvôli tomu, ţe ţijú
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v nestimulujúcom rodinnom prostredí a neovládajú vyučovací jazyk, na čo testy
školskej spôsobilosti nie sú dostatočne citlivé. Navyše, prijímanie takýchto detí je
finančne atraktívnejšie pre špeciálne školy ako pre väčšinové školy, pretoţe finančný
príspevok nedokáţe kompenzovať náklady spojené s prispôsobovaním programu
potrebám takéhoto ţiaka, čo môţe viesť u takéhoto ţiaka k rozvinutiu syndrómu
slabého prospievania, na rozdiel od menej náročnej špeciálnej školy.
Merateľné ciele
-

Zlepšiť vzdelanostnú úroveň cieľovej skupiny
Úplne predchádzať nesprávnemu zaraďovaniu detí cieľovej skupiny do špeciálnych
škôl
Postupne dosiahnuť pre všetkých aspoň kvalifikáciu na úrovni ISCED 3C
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory

-

Rómske deti a ţiaci
Sociálne znevýhodnené deti a ţiaci (medzi ktorými je veľa etnických Rómov)
Rodičia
Riaditelia škôl a pedagógovia
Miestne/regionálne orgány
Stav implementácie

Politika je postavená na skúsenostiach z mnohých aktivít, vrátane projektov PHARE
z 90. rokov, a vychádza z uvedeného strategického dokumentu. Je neustále
monitorovaná a aktualizovaná, ako vidieť z nasledujúcich dokumentov predloţených
vláde:
- Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a mládeţe, vypracovaný
ministerstvom školstva v roku 2003,
- Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeţe vrátane rozvoja
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, schválená vládou 26. mája 2004,
- Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a mládeţe, vypracovaný
ministerstvom školstva v roku 2006,
- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a ţiakov vrátane rozvoja
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, schválená vládou 2. apríla 2008.
Politika je navyše previazaná s ďalšími iniciatívami, napr.:
- Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005-2015; k tejto iniciatíve bol
vypracovaný Národný akčný plán, ktorý samozrejme zahrňuje aj opatrenia
zamerané na vzdelávanie.
- Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej
republike SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008-2013, ktorá zdôrazňuje
dôleţitosť vzdelávania a naznačuje priority pre budúce projekty spolufinancované
z fondov EÚ v programovom období na roky 2007-2013 (očakáva sa 200 mil. €).
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika má celoštátnu pôsobnosť a osobitne sa zameriava na banskobystrický,
prešovský a košický región, ktoré vykazujú vysoký podiel obyvateľov rómskej
národnosti (v základných školách vykazujú jednotlivé regióny tento podiel ţiakov
rómskej národnosti: B. Bystrica 14.19 %, Prešov 14.49 % a Košice 19.24 %).
Zatiaľ čo podiel ţiakov základných škôl rómskej národnosti je okolo 8 %, podiel
sociálne znevýhodnených je na úrovni vyše 15 % a počet etnických Rómov je dokonca
podstatne vyšší, hoci nezistený (a zahrnuje celú škálu od výborných po slabých
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ţiakov).
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Ako vidieť z uvedeného zoznamu dokumentov, politika nie je izolovaná. Navyše, všetky
aktivity sú koordinované Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity,
pretoţe aktivity zamerané na boj s nezamestnanosťou, na zlepšovanie podmienok
bývania a infraštruktúry osád, na prevenciu sociálneho vylúčenia, ako aj na zlepšenie
úrovne vzdelania sú navzájom prepojené.

-

Kľúčoví aktéri
Vláda, regionálne a miestne orgány (okrem iného splnomocnenkyňa vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity
Školy
Mimovládne organizácie
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Konferencia „Rómovia a trh práce”, zameraná na identifikáciu najlepšej praxe
a moţností, poskytla spätnú väzbu z hodnotenia implementácie rôznych opatrení. Táto
konferencia poskytla poučenia, ktoré sa týkali
- hlavných charakteristických znakov situácie Rómov,
- postavenia Rómov na trhu práce s deviatimi závermi, ktoré sa týkali vzdelávania;
z nich moţno zdôrazniť najdôleţitejšie dva, ktoré súvisia s OVP:
- odborné vzdelávanie prispôsobiť potrebám miestnych trhov práce
a uprednostňovať zaškolenie a získavanie praktických skúseností priamo na
pracovisku a tieţ kombináciu odbornej prípravy a praktickej prípravy,
- ovplyvňovanie postojov rómskej dospelej populácie, aby Rómovia posielali svoje
deti do školy, aby sa stali asistentmi detí počas ich vzdelávania a aby sa
vytvorili nové podporné modely školenia asistentov detí so špeciálnymi
potrebami.
Ukazovatele úspechu
Neboli určené ţiadne explicitné ukazovatele, ukazovatele konečného úspechu však
moţno opísať takto:
- Ţiadne neodôvodnené zaradenie detí z cieľovej skupiny do špeciálnych škôl,
- Nadobudnutie kvalifikácie aspoň na úrovni ISCED 3C u všetkých členov cieľovej
skupiny.
Na postupné dosiahnutie prvého ukazovateľa
- boli Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie vypracované nové
testy školskej spôsobilosti, ktoré sú citlivé na sociálno-kultúrne špecifiká Rómov
a predchádzajú
chybnému
diagnostikovaniu,
spôsobovanému
dočasným
zaostávaním rómskych detí vo vývoji testovaných učebných zručností,
- sa propaguje účasť v predškolskej príprave na podporu rozvoja proedukatívnych
zručností,
- sa posledný ročník materskej školy (t. j. pre 5 aţ 6-ročné deti) bude poskytovať bez
poplatku od septembra 2008,
- boli na školách v hlavnom prúde vzdelávania otvorené nulté ročníky, aby sa
podporilo zaškoľovanie zaostávajúcich detí,
- boli na školách zavedení rómski asistenti na uľahčenie komunikácie medzi učiteľmi
a Rómami,
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-

boli preskúmané moţnosti na vyuţitie rómčiny ako vyučovacieho jazyka, rómsky
jazyk bol rekodifikovaný a má byť štandardizovaný v júli 2008.

Na dosiahnutie druhého ukazovateľa je potrebné prekonať váţne prekáţky (pozri
časť E); identifikované boli však uţ niektoré vhodné opatrenia:
- štipendiá pre sociálne znevýhodnených (pozri predchádzajúci príklad 5),
- stredné školy pre nadaných rómskych ţiakov,
- elokované triedy na školách,
- školy internátneho typu,
- nadobudnutie kvalifikácie na základe uznávania skúsenostného vzdelávania,
- poskytovanie OVP v odboroch, ktoré boli identifikované ako atraktívne pre Rómov –
deväť odborov pre chlapcov a osem odborov pre dievčatá (v Koncepcii výchovy
a vzdelávania rómskych detí a ţiakov vrátane rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania z roku 2008),
Integrácia výsledkov do iných politík
Politika je prirodzenie previazaná a bez koherentnosti v príslušných politikách nebude
v konečnom dôsledku účinná. Na druhej strane, podľa odhadu podpredsedu vlády
Dušana Čaploviča prezentovaného na tlačovej konferencii vlády 26. marca 2008 40 %
projektových peňazí sa nevyuţilo vhodne a nepriniesli viditeľné výsledky.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Napriek mnohým ťaţko prekonávaným problémom v poskytovaní vhodného
vzdelávania pre Rómov, ktoré by rešpektovalo ich sociálno-kultúrne špecifiká, a napriek
skrytej, zámernej a nezámernej diskriminácii, ktorá sprevádza problémy v komunikácii
medzi majoritnou a minoritnou populáciou, hlavnou prekáţkou je ich sociálno-kultúrne
prostredie. Uvedená evaluačná konferencia poukázala na to, ţe „vzdelávanie nebolo
tradičnou a historickou súčasťou rómskej kultúry” a v dôsledku toho Rómovia nie sú
dostatočne motivovaní k „vzdelávaniu v rodinnom, resp. v komunitnom prostredí”.
Je dôleţité zdôrazniť, ţe rómske rodiny, ktoré dlhodobo ţijú na sociálnych dávkach, sa
nepozerajú na samozrejmú postupnosť „vzdelávanie – kvalifikácia – zamestnanie“ ako
na prirodzenú cestu. Hoci naozaj môţu byť diskriminovaní na trhu práce, sú, a to je
rozhodujúce, v zajatí dvoch pascí - chudoby a sociálnych dávok. Na jednej strane ţijú
v chudobe kvôli podmienkam, indukujúcim nízku zamestnateľnosť a nezamestnanosť,
na druhej strane sú uväznení v pasci sociálnych dávok, ktoré im umoţňujú istú formu
relatívneho blahobytu. Moţno to demonštrovať na nasledujúcom príklade:
Rodičia so štyrmi deťmi ţijúcimi v podmienkach hmotnej núdze mali k marcu 2008
k dispozícii tieto dávky: 10 770 Sk (čistý príjem), ktorý sa skladal z 5 360 Sk (hmotná
núdza) + 2 350 Sk (bývanie) + 2 160 Sk (prídavky na štyri deti) + 1 900 Sk aktivačný
príspevok, ktorý obyčajne dostáva otec rodiny pod podmienkou, ţe pracuje aspoň 40
hodín mesačne (10 hodín týţdenne) pod dohľadom obce.
Avšak v prípade, ţe otec nastúpi do zamestnania, rodina okamţite stráca dávku
v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok (7 260 čistý príjem), pričom minimálna mzda je
niţšia (okolo 7 015 Sk).
Takto sú nízkokvalifikovaní pracovníci v regiónoch s nízkou tvorbou pracovných miest a
minimálnym počtom voľných pracovných miest demotivovaní k tomu, aby si hľadali
zamestnanie, najmä ak ţijú v segregovaných osadách so slabou infraštruktúrou,
a nízkym ţivotným štandardom, zároveň však s nízkymi ţivotnými nákladmi.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Rozhodujúca je politika zameraná na preklenutie pasce chudoby. Potrebné je
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presvedčiť rodiny ţijúce v začarovanom kruhu tejto pasce, aby akceptovali, ţe
- výhody sociálnych sluţieb sú spojené s akceptovaním modelu vzdelávanie –
kvalifikácia – zamestnanie ako nevyhnutnej súčasti kaţdého individuálneho ţivota,
- vyššia ţivotná úroveň sa dá dosiahnuť a stojí za to sa o to pokúsiť.
Dôleţitá je propagácia „úspešných príbehov” a média v tom musia vytvárať proaktívne
prostredie, inak ţiadne opatrenie pozitívnej diskriminácie nevyuţijú tí, ktorí to potrebujú,
a obrovské prostriedky vynaloţené na implementáciu projektov budú len jednorazovo
spotrebované bez toho, aby napomohli pri uskutočňovaní kľúčovej zmeny .

3. Celoživotné vzdelávanie sa prostredníctvom OVP
3.1. Kontext národnej politiky celoživotného vzdelávania prostredníctvom OVP
Vláda na svojom zasadnutí 25. apríla 2007 schválila dokument Stratégia celoţivotného
vzdelávania a celoţivotného poradenstva. V nadväznosti na tento dokument, opisujúci kontext
politiky do roku 2015, bol vypracovaný akčný plán, v ktorom bolo špecifikovaných 13 konkrétnych
opatrení, ktoré sa majú implementovať do konca roka 2008. Okrem toho sa pripravuje zákon
o celoţivotnom vzdelávaní na základe schváleného legislatívneho zámeru, ktorý odkazuje na tento
strategický dokument. Stratégia sa nezaoberá transferom medzi vzdelávacími cestami, pretoţe toto
nie je povaţované za kľúčový problém v OVP, resp. CŢV. Vo formálnom vzdelávaní nie sú bariéry vo
vertikálnom transfere a ani pri horizontálnom transfere nie sú legislatívne bariéry. Je však faktom, ţe
v praxi OVP sa nezaznamenáva podstatný pohyb v horizontálnom transfere. Viac voľnosti pri
vytváraní individuálnych ciest v OVP sa očakáva od kurikulárnej reformy, ktorá sa začína v roku
2008. Podstatný impulz pre transfer v rámci ostatných segmentov OVP a medzi ostatnými
prostrediami sa očakáva od opatrení, ktoré sa týkajú validácie výsledkov neformálneho
a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa, ktorá bola iniciovaná v stratégii celoţivotného
vzdelávania. Zákon o celoţivotnom vzdelávaní by mal vytvoriť infraštruktúru a podporiť vypracovanie
metodiky pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Po dlhom období ticha bola
poradenstvu priznaná úloha rozhodujúceho nástroja pre lepšie prepojenie vzdelávacích ciest
s potrebami trhu práce a zlepšovanie sluţieb zameraných na uspokojovanie záujmov mladých
a dospelých, ktorí si hľadajú vhodné vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanie. Napriek
intenzívnemu riešeniu uvedených otázok však moţno v budúcnosti očakávať niekoľko prekáţok.
Existuje riziko, ţe opatrenia môţu byť vo svojom dopade obmedzené na rezort vzdelávania
a ostatné rezorty nebudú dostatočne zaangaţované na úsilí dosiahnuť koherentnosť
v politikách. Aktivity v rámci celoţivotného vzdelávania sú naďalej fragmentované na
jednotlivé sektory. Je nádej, ţe zámer vytvoriť národný kvalifikačný rámec a prepracovať
národný systém kvalifikácií by mal prispieť ku koherentnosti v politikách. Kvalifikačné
poţiadavky na výkon špecifických pracovných činností, ktoré by mali byť stanovené
v národnej sústave kvalifikácií, by mohli podporiť prístup zaloţený na kompetenciách
v súvislosti s uznávaním a validáciou vzdelávania a odbornej prípravy vo všetkých sektoroch
a vzdelávacích prostrediach.

3.2. Uľahčenie transferu medzi vzdelávacími cestami v OVP
3.2.1. Pokrok v politike od roku 2002
V školskom roku 2005/2006 bolo 62 307 absolventov programov na úrovni ISCED 3A
a 17 903 absolventov programov na úrovni ISCED 3C. V danom školskom roku bolo teda len
22,3 % absolventov na úrovni ISCED 3C, čo je obrovský rozdiel oproti údajom z 80. rokov.
Údaje o absolventoch podľa klasifikácie ISCED v časových radoch neexistujú, ale posun
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k programom na úrovni ISCED 3A moţno vidieť na číslach o počte ţiakov uvedených
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 13
Počet ţiakov stredných škôl v programoch na úrovni ISCED 3A a ISCED 3C vo vybraných
rokoch
ISCED
1984/85** 1989/90** 1994/95** 1999/2000 2002/03 2004/05 2005/06
3A
170 006 184 895 230 192 205 184 221 970 252 182 248 699
3C
120 456 124 630 106 424 57 463
66 971
60 426
56 277
Spolu
290 462 309 525 336 616 262 647 288 941 312 608 304 976
Podiel 3C (%)
41,5
40,3
31,6
21,9
23,2
19,3
18,5
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (údaje UOE)
* vrátane odborného aj všeobecného vzdelávania ** bez vojenských a policajných škôl

OVP poskytuje zároveň dostatok moţností na získanie sekundárneho vzdelania
oprávňujúceho na vstup do vysokoškolského vzdelávania. V školskom roku 2005/2006 bolo
vyše 70 % absolventov stredoškolského odborného vzdelávania oprávnených uchádzať sa
o vysokoškolské štúdium. Navyše, absolventi programov na úrovni ISCED 3C ho mohli
nadobudnúť, ak pokračovali v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré stredné školy
ponúkajú absolventom programov na úrovni ISCED 3C.
Tabuľka 14
Absolventi programov OVP podľa druhu školy a úrovne ISCED vo vybraných rokoch
99/00
05/06
99/00
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
(%)
(%)
SOŠ 3A
28 197 44,19 22 634 18 284 12 032 20 711 19 184 18 299 32,60
SOU 3A
15 187 23,80 17 525 12 544 8 623 8 478 9 622 9 455 16,84
ZSŠ 3A
4 986 5 458 8 908 12 311 12 529 22,32
Spolu 3A
43 384 67,99 40 159 35 814 26 113 38 097 41 117 40 283 71,76
SOŠ 3C
233
0,37
66
23
68
28
24
26
0,05
SOU 3C
20 193 31,65 17 530 7 666 12 411 10 778 9 110 8 539 15,21
ZSŠ 3C
2 651 6 711 7 120 7 685 7 285 12,98
Spolu 3C
20 426 32,01 17 596 10 340 19 190 17 926 16 819 15 850 28,24
Spolu 3
63 810 100,00 57 755 46 154 45 303 56 023 57 936 56 133 100,00
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (údaje UOE)
* vrátane odborného aj všeobecného vzdelávania ** bez vojenských a policajných škôl

Na druhej strane je zvyšujúci sa podiel absolventov vzdelávania na úrovni ISCED 3A
kritizovaný zo strany zamestnávateľov z výrobného sektora, ktorý má nedostatok
absolventov na úrovni ISCED 3C. Rast národného hospodárstva je v skutočnosti zaloţený
na investíciách do automobilového a elektrotechnického sektora, ktoré potrebujú
predovšetkým robotnícke profesie. Zamestnávatelia naliehavo vyzývajú, aby sa zniţoval
príliv ţiakov do programov na úrovni ISCED 3A a vyšších úrovní, a táto téma u nich
dominuje nad ostatnými témami. V debatách kľúčových aktérov sa zvýšenie vertikálnej
a horizontálnej transferability nepovaţuje za aktuálnu tému.
Posun k programom na úrovni ISCED 3A je spôsobený niekoľkými faktormi. Vyššou
atraktívnosťou štúdia na úrovni ISCED 3A, pretoţe vysvedčenie o maturitnej skúške sa
povaţuje za doklad, ktorý poskytuje vyšší status ako výučný list. Okrem toho, v dlhom
období 90. rokov boli absolventi štúdia na úrovni ISCED 3C veľmi zraniteľní na trhu práce
v dôsledku transformácie hospodárstva. Tretím dôleţitým faktorom je kapitačné
financovanie, ktoré však bolo zavedené bez opatrení zameraných na dodrţanie vysokého
výstupného štandardu absolventov štúdia na úrovni ISCED 3A, čo spolu s poklesom
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populácie malo za následok boj o ţiakov, bez ohľadu na ich kvalitu a spôsobilosť pre
štúdium.
Hlavným cieľom všetkých politík OVP bolo zniţovanie nákladov, čo sa veľmi úspešne
dosiahlo prostredníctvom dvoch opatrení: kapitačným financovaním s alokáciou zdrojov
prenesenou z centrálnej úrovne vlády na regionálne orgány a oprávnením regiónov
reštrukturalizovať siete škôl a siete vzdelávacích programov.
Zdôrazňovanie výlučne ekonomických incentív však malo tieto negatívne dopady:
- zmäkčenie výstupných štandardov programov na úrovni ISCED 3A,
- takmer výlučné zameranie škôl na uspokojovanie ţelaní ţiakov a ich rodičov.
V dôsledku pretrhnutia väzieb medzi podnikmi a školami poskytujúcimi OVP a neochoty
vlády poskytnúť fiskálne incentívy na prepojenie profilov a počtu absolventov s potrebami
trhu práce sa prehĺbil závaţný nesúlad medzi ponukou a dopytom na výstupnom trhu, ktorým
je trh práce. Zákon o OVP, ktorý má byť pripravený v roku 2008, sa preto bude sústreďovať
na posilnenie spolupráce medzi školami a primárne sa bude zameriavať skôr na riešenie
rozporov na trhu práce ako na zlepšenie poskytovania programov OVP.
3.2.2. Príklady opatrení politiky
Na riešenie transferability a flexibility systému neboli zavedené ţiadne konkrétne politiky.
Vzdelávací systém sa vyvíjal pod tlakom faktorov opísaných v predchádzajúcej kapitole tak,
aby uspokojoval ţelania ţiakov a ich rodičov bez ohľadu na vývoj na trhu práce.
Nezohľadňovanie budúcich moţností zamestnania má opäť niekoľko príčin. Časť populácie
ţije stále v presvedčení, ţe štát zabezpečí absolventom dosť pracovných pozícií. Časť
populácie, najmä vidieckej, ktorá zaţila kolaps tradičných štátnych podnikov a neistotu na
trhu práce počas celého obdobia 90. rokov, prestala spájať OVP s profesiami vykonávanými
v blízkom okolí. Okrem toho sa veľa mladých ľudí začalo pozerať na vzdelávanie a odbornú
prípravu len ako na obdobie, ktorým si môţu odloţiť čas vstupu na trh práce, a zameriavajú
sa na hľadanie práce v zahraničí bez ohľadu na pôvodnú kvalifikáciu. Obyvatelia Slovenska
preto transfer v rámci OVP a väzby medzi počiatočným a ďalším OVP nepovaţujú za
dôleţité.
Hoci slovenský vzdelávací systém je veľmi silný v poskytovaní sekundárneho OVP,
poskytovanie post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania je veľmi obmedzené.
Experiment z 90. rokov zameraný na zavedenie vyššieho odborného štúdia vo vybraných
stredných školách s cieľom vytvoriť sieť neuniverzitného terciárneho vzdelávania sa
nakoniec zastavil, hoci zámer poskytovať špecializované OVP na úrovni ISCED 5B pre tých,
ktorí nechcú isť na univerzitu bol rozumný. Chýbajúca legislatíva, ktorá by zastrešila tento
segment OVP a opäť vplyv kapitačného financovania spolu s poklesom populácie spôsobujú,
ţe mládeţ je v súčasnosti nasmerovávaná na univerzity, ktoré po „bolonskej” transformácii
masívne ponúkajú krátke bakalárske štúdium. Budúcnosť ukáţe, či bakalárske štúdium bude
riešiť regionálne potreby a či bude produkovať absolventov, ktorých trh práce skutočne
potrebuje, a nielen absolventov, ktorí sa budú ihneď usilovať pokračovať v štúdiu vedúcom
k získaniu vyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Podľa zákona sa očakáva, ţe
vysoké školy budú klasifikované a klasické výskumné univerzity budú odlíšené od
neuniverzitných vysokoškolských inštitúcií. Tento proces je však dosť zdĺhavý a podmienený
komplexnými akreditáciami, ktoré sa majú ukončiť v roku 2009.
Viac voľnosti pre jednotlivcov a školy pri tvorbe programov OVP sa očakáva od nového
školského zákona, ktorý parlament schválil v máji 2008. Zatiaľ je príliš skoro hodnotiť, či sa
to naozaj uskutoční, pretoţe školy ešte len začali s prípravou svojich vlastných školských
vzdelávacích programov, ktoré sa však musia pridrţiavať novovypracovaných štátnych
vzdelávacích programov.
Očakáva sa, ţe k zlepšeniu poskytovania programov OVP dôjde neskôr po oţivení väzieb
medzi vzdelávaním a zamestnaním a v súvislosti s prípravou zákona o celoţivotnom
44

vzdelávaní. Dôleţitá časť tohto zákona by sa mala zaoberať validáciou neformálneho
a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa a prepojením rozmanitých vzdelávacích
prostredí. Na vytváranie vlastných vzdelávacích ciest na nadobudnutie kvalifikácie je určené
opatrenie uvedené v nasledujúcom príklade politiky.
A. Názov opatrenia politiky
Riadenie a plánovanie vlastného vzdelávania a kariérových ciest
(opatrenie je obsiahnuté v Stratégii celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva, ktoré vláda schválila 25. apríla 2007). Politika je vo fáze prípravy.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Systémy formálneho, neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania
sa nie sú dostatočne otvorené a prepojené na to, aby spĺňali skutočné potreby občanov
týkajúce sa získavania nových, resp. čiastočných kvalifikácií a nového zamestnania.
Formálny systém nie je dostatočne pruţný na to, aby reagoval na dopyt po nových
kvalifikáciách poţadovaných na trhu práce.
Merateľné ciele
Cieľom stratégie je vytvoriť legislatívne prostredie, ktoré zaručí občanom prístup k
opakovanému nadobúdaniu nových kvalifikácií počas ich ţivota, rozvíjať ich kľúčové
kompetencie a aktívne sa zúčastňovať na zvyšovaní svojich šancí na zamestnanie.
Politika je postavená na štyroch jasne stanovených princípoch, medzi ktorými je aj
validácia neformálneho a informálneho (neinštitucionalizovaného) vzdelávania sa.
Systém umoţní transfer medzi formálnym a neformálnym systémom tým, ţe poskytne
občanom moţnosť vybrať si svoje vlastné vzdelávacie cesty. Systém umoţní občanom
uznávať výsledky ich vzdelávania v kaţdom bode celoţivotného vzdelávania a umoţní
im získať rovnaké kvalifikácie prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania
sa. Pre lepšiu orientáciu v rozličných vzdelávacích a kariérových dráhach, bude
občanom pomáhať systém celoţivotného poradenstva, vrátane bezplatného
informačného systému pre neformálne vzdelávanie sa (pozri príklad politiky v časti
2.2.2.)
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Občania, ktorí majú záujem (alebo potrebujú) nadobudnúť nové kvalifikácie, ktoré im
umoţnia lepšie sa uplatniť na trhu práce. Osobitná pozornosť bude venovaná občanom
so zdravotným postihnutím.
Stav implementácie
Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva bola schválená
vládou 25. apríla 2007. Následne ministerstvo školstva v roku 2007 schválilo akčný
plán na implementáciu stratégie. V štádiu prípravy je zákon o celoţivotnom vzdelávaní.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika sa bude implementovať na celoštátnej úrovni.
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Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika je súčasťou politiky celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva na
Slovensku.
Kľúčoví aktéri
-

-

-

národná autorita ustanovená zákonom o CŢV bude zodpovedná za certifikáciu
vzdelávacích ustanovizní, akreditáciu programov neformálneho vzdelávania sa
vypracovaných v podobe modulov prideľovaním kreditov jednotlivým modulom, za
certifikáciu lektorov a manaţérov neformálneho vzdelávania sa a poradcov,
fyzické/právnické osoby autorizované národnou autoritou budú zodpovedné za
overovanie výsledkov neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho)
vzdelávania sa; podľa stratégie by táto zodpovednosť mala prejsť na školy, ktoré
poskytujú programy pre nadobudnutie príslušných kvalifikácií v systéme formálneho
vzdelávania,
poskytovatelia formálneho v neformálneho vzdelávania sa
poskytovatelia poradenských sluţieb

D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
Keďţe politika zatiaľ nebola implementovaná, evaluačná štúdia zatiaľ nebola
vypracovaná. Podľa stratégie by otvorený systém celoţivotného vzdelávania mal
umoţniť občanom pokračovať vo vzdelávaní kedykoľvek, keď si budú potrebovať
doplniť, rozšíriť alebo zmeniť kvalifikáciu, a umoţní im validáciu ich predchádzajúceho
vzdelávania sa. Občania si budú môcť riadiť a plánovať svoje vlastné vzdelávacie
a kariérové cesty. Vzdelávacie inštitúcie budú motivovať ţiakov, aby prevzali
zodpovednosť za vlastné vzdelávanie sa a aby si stanovovali vlastné ciele.
Ukazovatele úspechu
-

Prijatie zákona o CŢV a následných legislatívnych predpisov
Vytvorenie systému celoţivotného poradenstva
Vytvorenie a uvedenie do praxe informačného systému pre neformálne vzdelávanie
sa
Integrácia výsledkov do iných politík

Politika je v počiatočnej fáze.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Keďţe politika je v počiatočnej fáze, neboli zaznamenané ţiadne prekáţky. Objaviť sa
však môţu tieto prekáţky (identifikované v SWOT analýze stratégie):
- rezistencia zo strany zamestnávateľov a formálneho systému uznávať vzdelanie
(kvalifikácie) nadobudnuté v neformálnom systéme,
- nezáujem decíznej sféry vytvoriť podmienky pre implementáciu inovatívnych prvkov
do neformálneho systému a rezistencia formálneho systému akceptovať tieto prvky,
- riziko devalvácie formálneho a neformálneho vzdelávania sa.

46

Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Implementácia politiky je na začiatku.

3.3. Zlepšovanie poradenských služieb a budovanie štruktúr poradenstva
3.3.1. Pokrok v politike od roku 2002
Pokrok v politike týkajúcej sa sluţieb kariérového poradenstva od roku 2002 bol spočiatku
ovplyvnený hlavne prístupovým procesom Slovenska do Európskej únie a aktivitami, ktoré
vychádzali z tohto procesu (najmä acquis communitaire), a po vstupe v máji 2004
predovšetkým lisabonskou stratégiou a jej implementáciou do vnútroštátnej legislatívy
a operačných programov. Pozitívny účinok na vývoj politiky v tejto oblasti mal tieţ ohlas na
Memorandum o celoţivotnom vzdelávaní (2000; konzultačný proces v roku 2001) s kľúčovou
prioritou 5 „Nový prístup k profesijnej orientácii a poradenstvu”.
Nová štruktúra poradenstva v oblasti sluţieb zamestnanosti bola vytvorená novým zákonom
o sluţbách zamestnanosti, ktorý vstúpil do platnosti vo februári 2004 – okrem informačných
a poradenských sluţieb poskytovaných uchádzačom o zamestnanie a záujemcom
o zamestnanie, ako aj zamestnávateľom (ktorým pomáha pri výbere zamestnanca na voľné
pracovné miesto), bolo posilnené poskytovanie odborných poradenských sluţieb, najmä
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (absolventi, starší pracovníci, dlhodobo
nezamestnaní, ľudia so zdravotným postihnutím atď.). Vypracovanie individuálnych akčných
plánov sa stalo sluţbou garantovanou úradom práce pre tých uchádzačov o zamestnanie,
ktorí boli v evidencii viac ako tri mesiace a boli ohrození dlhodobou nezamestnanosťou.
Podľa tohto zákona môţu individuálne akčné plány vypracovávať len kvalifikovaní pracovníci
- poradcovia s univerzitným vzdelaním (5-ročné štúdium).
Vstup do EÚ v roku 2004 otvoril Slovensku prístup k finančným zdrojom Európskeho
sociálneho fondu a ďalších štrukturálnych fondov. Sektorový operačný program Ľudské
zdroje 2004-2006, spustený začiatkom roka 2004, poskytol veľa moţností na vybudovanie
kapacít pre poskytovanie informačných, poradenských a odborných poradenských sluţieb.
Odvtedy sa implementovali stovky projektov v celej krajine, ktoré boli, resp. sú zamerané na
vývoj a zavedenie poradenských aktivít pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie a na vzdelávanie kariérových poradcov v rezortoch školstva aj práce.
Najdôleţitejšou pre posun vpred v oblasti kariérového poradenstva bola Stratégia
celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva, schválená vládou v apríli 2007.
Okrem toho bol v marci 2007 schválený aj ďalší politický dokument o širších a (alebo)
ďalších aspektoch poradenských sluţieb – Koncepcia pedagogicko-psychologického
poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorá sa zaoberá čiastočne aj
kariérovým poradenstvom v základných a stredných školách.
Východiskom pre Stratégiu celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva sú
všetky relevantné politické dokumenty Európskej únie a národné dokumenty, najmä
Memorandum o celoţivotnom vzdelávaní a uznesenie Rady EÚ o celoţivotnom poradenstve
(2004). Stratégia je politický dokument, ktorý prezentuje našu víziu o tom, kde sme a kam sa
chceme dostať – vychádza z hĺbkovej analýzy súčasnej situácie a stanovuje ciele na
niekoľko ďalších rokov (do roku 2011) v obidvoch oblastiach, ktoré nie sú prezentované
nezávisle, ale sú úzko prepojené. Kariérové poradenstvo sa chápe ako silný nástroj, ktorý
pomáha ľuďom pri riadení svojej vlastnej kariéry a pomáha im zlepšiť kvalitu ich
profesionálneho ţivota.
Ministerstvo školstva následne v októbri 2007 schválilo akčný plán s konkrétnymi krokmi,
ktoré sa majú prijať a zrealizovať. V apríli 2008 ministerstvo školstva iniciovalo proces
ustanovenia Národného fóra pre celoţivotné poradenstva – táto platforma bude slúţiť ako
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poradný orgán pre ministerstvo školstva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré
sú kľúčovými zainteresovanými subjektmi v tejto oblasti.
Napriek pomerne pozitívnemu vývoju v niekoľkých posledných rokoch existujú ešte stále
určité nedostatky, otvorené alebo častejšie nepomenované problémy, ktoré brzdili, resp.
brzdia badateľnejší pokrok. Predovšetkým sa zdá, ţe Stratégia celoţivotného vzdelávania
a celoţivotného poradenstva mala prísť o tri alebo štyri roky skôr – pred vstupom Slovenska
do EÚ a hlavne predtým, ako Slovensko dostalo moţnosť vyuţívať finančné zdroje EÚ pre
operačné programy. Ak by sme mali stratégiu skôr, všetky národné, regionálne a miestne
projekty mohli byť efektívnejšie, najmä v tom zmysle, ţe by mohli vychádzať z cieľov
stanovených v stratégii a krok za krokom vytvoriť načrtnutý obraz, ţelanú úroveň. Slovensko
v čase vstupu do EÚ nemalo spoločnú víziu, spoločnú dohodu o tom, čo by sa malo urobiť
v oblasti kariérového poradenstva, aké sú priority atď. Takýto plán, neskôr nazvaný Stratégia
celoţivotného poradenstva, sme začali vypracovávať trochu oneskorene a časť zdrojov EÚ
bola preto vyuţitá menej efektívne. V ďalšom finančnom období 2007-2013 sa však budeme
môcť vyhnúť takémuto prístupu – uţ máme svoju víziu a v súčasnosti sa diskutuje o tom, ako
dosiahnuť tieto ciele aj s vyuţitím podpory fondov EÚ.
Ďalší, hoci nie nový problém je nedostatočná komunikácia a spolupráca medzi oboma
kľúčovými ministerstvami. Napriek tomu, ţe stratégia celoţivotného vzdelávania
a celoţivotného poradenstva bola schválená vládou, kľúčovú úlohu tu zohráva ministerstvo
školstva. Ministerstvo práce necíti potrebu, ţe by sa malo venovať uzneseniu Rady
o celoţivotnom poradenstve – uznesenie bolo iniciované Generálnym riaditeľstvom pre
vzdelávanie a kultúru a nie Generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, sociálne záleţitosti
a rovnosť príleţitostí, takţe „s tým nemáme takmer nič, nie je to naše uznesenie”. Tento
postoj sa odráţa aj v stratégii. Ministerstvo školstva je oveľa aktívnejšie a berie na seba
zodpovednosť za ďalšie kroky. Na druhej strane ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
je pasívne a očakáva od niekoho iného, aby mu povedal, čo má urobiť.
3.3.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov politiky/opatrenia
Úvod do sveta práce – voliteľný predmet na stredných školách
Implementácia politiky sa začala schválením učebných osnov v roku 2003 a následným
pilotným testovaním v školskom roku 2003/2004.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
V slovenskom vzdelávacom systéme neexistuje kariérové vzdelávanie na úrovni
základných škôl a na stredných školách poskytujúcich OVP sa nejaké vzdelávanie
realizuje aţ od roku 2003. Školy majú moţnosť (nie povinnosť) zahrnúť do svojho
kurikula nový predmet – Úvod so sveta práce. Dôleţitosť kariérového vzdelávania
podporuje aj skutočnosť, ţe miera nezamestnanosti mladých ľudí mladších ako 25
rokov, najmä absolventov stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť, je
na Slovensku jedna z najvyšších zo všetkých členských krajín EÚ27.
Merateľné ciele
Cieľom tohto voliteľného predmetu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl
na vstup na trh práce.
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Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Ţiaci posledného, t. j. 3. alebo 4. ročníka (hlavný prúd programov na úrovni ISCED 3A
má štyri ročníky a na úrovni ISCED 3C tri ročníky)
Stav implementácie
Predmet má v plnom rozsahu dotáciu 30 hodín a obsah je rozdelený na 11 tematických
celkov:
- Úvod do pracovného práva
- Kolektívne pracovné právo
- Vznik, zmeny a ukončenie pracovného pomeru
- Pracovný čas a čas odpočinku v pracovnom pomere
- Mzda (plat)
- Prekáţky v práci, hmotné zabezpečenie pri nich, náhrady výdavkov súvisiacich
s plnením pracovných povinností
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- Zamestnanosť, príprava na povolanie, rekvalifikácia
- Inflácia a nezamestnanosť
- Svet práce a trh práce
- Ako sa uchádzať o zamestnanie
Je zjavné, ţe len posledné dva alebo tri tematické celky majú priamu spojitosť
s kariérovým poradenstvom a aj nejakú praktickú hodnotu pre ţiakov a ţe
prostredníctvom nich môţu ţiaci získať nejaké praktické zručnosti potrebné pre
úspešný štart na trhu práce. Súčasťou aktivít v rámci predmetu je odporúčaná návšteva
úradu práce a jeho informačno-poradenského centra, ktorá má tieţ vysokú hodnotu pre
ţiakov a umoţňuje uţšiu spoluprácu poskytovateľov OVP so sluţbami zamestnanosti.
Informácie o tom, kde a v koľkých školách bol tento predmet zavedený, neexistujú.
Učebnice boli vydané v roku 2006 a v tom istom roku sa začalo so vzdelávaním
učiteľov zodpovedných za tento predmet.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Nový predmet je moţné zaviesť na všetkých stredných školách poskytujúcich OVP;
zavedený je aj na niektorých gymnáziách.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie
k vzdelávaniu/sociálnej politike?

alebo

súčasť

širšieho

prístupu

Na kariérové vzdelávanie prostredníctvom tohto nástroja je moţné nazerať ako na
súčasť politických opatrení odporúčaných v Národnom akčnom pláne zamestnanosti
(implementovanom od roku 1998) a jeho prvom pilieri – zvyšovanie zamestnateľnosti
uchádzačov o zamestnanie a tých, ktorí vstupujú na trh práce.
Kľúčoví aktéri
-

Stredné školy

D. Hodnotenie
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
Ukazovatele úspechu
Integrácia výsledkov do iných politík
Údaje k hodnoteniu zatiaľ nie sú k dispozícii.
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E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Zdá sa, ţe zavedenie voliteľného predmetu Úvod do sveta práce bol krok správnym
smerom. Problémom je, ţe systematické kariérové vzdelávanie chýba na základnej
úrovni, čo dosť podstatne ovplyvňuje kvalitu rozhodovania o budúcej kariére (prvý
výber kariéry) celej populácie 15-ročných ţiakov.
Inštitucionálne kapacity pre vzdelávanie učiteľov, ktorí by mali vyučovať tento predmet,
sú pomerne obmedzené, a počet tých, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní, sa zvyšuje len
veľmi pomaly.

3.4. Validácia (identifikácia, hodnotenie a uznávanie) zručností a kompetencií
získaných prostredníctvom neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho)
vzdelávania sa
3.4.1. Pokrok v politike od roku 2002
Validácia zručností a kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho a informálneho
(neinštitucionálneho) vzdelávania sa je dlhodobo predmetom akademických diskusií, ktoré
sa začali konzultačným procesom k Memorandu o celoţivotnom vzdelávaní. Neboli však
implementované ţiadne opatrenia na zavedenie relevantných politík a jediná skúsenosť,
ktorá mohla napomôcť validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania sa, bola spojená
s projektmi medzinárodnej spolupráce, z ktorých moţno spomenúť projekt Leonardo da Vinci
EPANIL (Spoločné európske princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci celoţivotného učenia
CZ/04/B/F/PP-168010, http://www.epanil.net/) a projekt ESF ATENA (Centrum pre rozvoj
neformálneho vzdelávania a osobný rozvoj, SOP ĽZ 2004/1-189). Do roku 2005 nebol ţiadny
orgán decíznej sféry zapojený do vypracovania príslušnej politiky. Prvý impulz na postupné
vypracovanie legislatívy vzišiel s národného projektu Tvorba, rozvoj a implementácia
otvoreného systému celoţivotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce, koordinovaný
priamoriadenou organizáciou ministerstva školstva Akadémia Istropolitana, ktorá bola
poverená úlohou spracovať podkladové dokumenty k politickému dokumentu zameranému
na ďalší rozvoj opatrení celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva do roku
2015.
Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, priorita 3 „Zvýšenie
kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce“, opatrenie 3.2
„Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť
kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov“. Vláda následne v roku 2007 schválila Stratégiu
celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva. Identifikácia a validácia výsledkov
neformálneho a informálneho vzdelávania sa je jednou zo strategických priorít uvedených
v tomto dokumente. Nadväzujúci zákon o celoţivotnom vzdelávaní by mal prepojiť všetky
segmenty vzdelávania a všetky prostredia vzdelávania sa a mal by zaviesť systém
uznávania a validácie neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Konkrétne opatrenia sú
zamerané (pozri nasledujúci príklad politiky) na umoţnenie nadobudnutia kvalifikácie alebo
čiastkovej kvalifikácie kumuláciou kreditov získaných v rámci vzdelávania a prostredníctvom
uznávania predchádzajúceho vzdelávania sa. Pokrok v tejto oblasti brzdí neexistencia
vplyvného promotéra. Neexistuje ani rozhodovací organ, ani dôleţitá inštitúcia, ktoré by
podporovali vypracovanie tejto politiky, a ešte stále neexistuje dostatočne silný dopyt po
uznávaní a validácii neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Čiastočne je to z týchto
dôvodov:
- veľmi vysoký podiel stredoškolsky vzdelaných ľudí,
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široko a silne regulovaný proces nadobúdania kvalifikácií, ktorý je ešte stále často
orientovaný na vstup a proces, s rastúcim, avšak stále nedostatočným dôrazom
kladeným na výsledky vzdelávania sa.
Nechuť inštitúcií formálneho vzdelávania k vypracovaniu know-how zameraného na
identifikáciu príslušných kompetencií a vypracovaniu výkonových štandardov bráni tvorbe
kvalitnej metodiky na podporu uznávania a validácie neformálneho a informálneho
vzdelávania sa. Obrat sa očakáva od zákona o celoţivotnom vzdelávaní a od Operačného
programu ESF Vzdelávanie, ktorý by sa mal venovať podpore zavedenia systému validácie
a uznávania neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa v rámci
prioritnej osi 2.
-

3.4.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Validácia neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa
Opatrenie je prioritou v rámci Stratégie celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva, ktorú vláda schválila 25. apríla 2007.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Slovensko má nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a má nízku účasť dospelej
populácie na ďalšom vzdelávaní. Súčasný systém celoţivotného vzdelávania sa je
charakterizovaný nedostatočným prepojením formálneho a neformálneho systému
a veľmi obmedzenými moţnosťami pre validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania
sa.
Merateľné ciele
Politika je zameraná na zavedenie systému validácie výsledkov neformálneho
a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa, ktorý má umoţniť jednotlivcom
získať čiastočnú a úplnú kvalifikáciu rovnocennú s kvalifikáciou nadobudnutou v rámci
formálneho systému. V stratégii sú navrhnuté dve formy validácie výsledkov
vzdelávania sa: „kreditový systém pre programy neformálneho vzdelávania
a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa osobám
z praxe prostredníctvom národnej autority s vymedzenými kompetenciami.”
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Občania, ktorí majú záujem, resp. potrebujú nadobudnúť nové kvalifikácie, ktoré im
umoţnia lepšie sa uplatniť na trhu práce. Osobitná pozornosť bude venovaná občanom
so zdravotným postihnutím.
Stav implementácie
Stratégiu celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva schválila vláda
25. apríla 2007. Po prijatí zákona o celoţivotnom vzdelávaní, ktorý je v štádiu prípravy,
budú musieť byť prijaté nadväzujúce právne predpisy, osobitne vyhláška ministerstva
školstva určujúca podrobnosti, ktoré sa týkajú ţiadostí o akreditáciu programov
neformálneho vzdelávania sa, podrobnosti o plnení povinností vzdelávacích
ustanovizní a o obsahu a štruktúre národnej sústavy kvalifikácií, a podzákonná norma
ministerstva školstva určujúca kvalifikačné a hodnotiace štandardy pre príslušné
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čiastkové a úplné kvalifikácie. Ďalej bude potrebné schváliť štatút Akreditačnej komisie
Ministerstva školstva SR pre neformálne vzdelávanie.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Opatrenie bude implementované na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika je súčasťou politiky celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva na
Slovensku. Je zahrnutá v opatreniach uvedených v poslednom strategickom
dokumente vlády Modernizačný program Slovensko 21, schválenom 4. júna 2008,
v prioritnej oblasti Vzdelávanie.
Kľúčoví aktéri
Ide o vládnu politiku, efektívnosť implementácie bude však veľmi silne závisieť od
novozriadených orgánov a príslušných poskytovateľov formálneho a neformálneho
vzdelávania sa a tieţ od poskytovateľov poradenských sluţieb.
Národná autorita, ktorá má byť určená zákonom o celoţivotnom vzdelávaní, bude
zodpovedná za certifikáciu vzdelávacích ustanovizní, za akreditáciu programov
neformálneho vzdelávania sa a tieţ za autorizáciu fyzických a právnických osôb
zodpovedných
za
overovanie
výsledkov
neformálneho
a
informálneho
(neinštitucionálneho) vzdelávania sa. Akreditačná komisia bude prepojená s touto
národnou autoritou.
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
Politika by mala prispieť k zvýšeniu ponuky kvalifikovanej pracovnej sily, k zvýšeniu
zamestnateľnosti jednotlivcov a zvýšeniu účasti dospelých na celoţivotnom vzdelávaní;
v súčasnosti je však len v počiatočnej fáze.
Ukazovatele pokroku a úspechu
V opise politiky boli explicitne uvedené tieto ukazovatele, ktoré sa budú sledovať po
prijatí zákona o celoţivotnom vzdelávaní a následných legislatívnych predpisov:
- vypracovanie a zavedenie systému na validáciu a overovanie,
- počet certifikovaných vzdelávacích ustanovizní,
- počet akreditovaných programov neformálneho vzdelávania sa,
- počet certifikovaných lektorov,
- počet autorizovaných fyzických a právnických osôb (škôl) zodpovedných za
overovanie výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania sa,
- vytvorenie systému celoţivotného poradenstva.
Integrácia výsledkov do iných politík
Politika je orientovaná predovšetkým na vzdelávací sektor. Na pokrytie všetkých
(čiastkových) kvalifikácii sa bude musieť posilniť spolupráca medzi všetkými sektormi.
Osobitne sa musí zabezpečiť koherentnosť s politikou zamestnanosti.

52

E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Implementácia politiky je na začiatku. Meškanie je spôsobené nechuťou tradičných
inštitúcií, ktoré sa čiastočne cítia ohrozené politikou tohto druhu a čiastočne seriózne
namietajú voči riziku zmäkčovania kvalifikačných štandardov v prípade nedostatočne
pripravenej metodiky overovania.
Podľa SWOT analýzy obsiahnutej v opise politiky sa môţu objaviť tieto prekáţky:
- rezistencia zo strany zamestnávateľov a formálneho systému uznávať vzdelanie
získané v neformálnom systéme,
- nezáujem decíznej sféry vytvoriť podmienky pre implementáciu inovatívnych prvkov
do neformálneho systému a odpor formálneho systému akceptovať tieto inovatívne
prvky;
- moţná devalvácia formálneho a neformálneho vzdelávania.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
-

Zvýšené úsilie sa musí vyvinúť pri tvorbe metodiky na overovanie výsledkov
neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa,
Politika sa zameriava predovšetkým na neformálne vzdelávanie sa; otázkam
informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa sa venuje menej dôkladne. Zdá
sa, ţe na rozšírenie politiky a validáciu a overovanie výsledkov informálneho
vzdelávania sa bude nevyhnutné aj vyhodnotenie skúseností z praxe.

4. Zlepšenie kvality OVP
4.1. Kontext národnej politiky kvality OVP
Všetky fungujúce mechanizmy systému kvality v počiatočnom OVP sú vlastné samotnému
vzdelávaciemu systému. Riaditelia škôl, zriaďovatelia a Štátna školská inšpekcia majú zo
zákona právomoc starať sa o kvalitu; avšak všetky ich aktivity sa zameriavajú na hodnotenie
výkonnosti ţiakov v súvislosti so vzdelávaním. Prvý impulz na riešenie riadenia kvality
z inštitucionálneho hľadiska vyšiel z vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení, ktorá zaviedla povinné vypracovávanie ročných správ dostupné
verejnosti a jemným spôsobom nalieha na školy, aby deklarovali svoje poslanie a aby bolo
v správe obsiahnuté aj sebahodnotenie. Neboli však zavedené ţiadne silné mechanizmy
podnecujúce k zodpovednosti a nebola prijatá ţiadna národná politika riadenia kvality.
Významné je, ţe riadenie kvality vo vzdelávaní nebolo aktuálnou témou pre ESF v rámci
programového obdobia 2004-2006. Napriek tomu bol realizovaný dopytový projekt Kvalita
školy (pozri nasledujúci príklad), ktorý bol pôvodne zameraný na vzdelávanie pedagogických
zamestnancov v Košickom kraji v rámci opatrenia 3.2 „Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie
poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov“
a okrem iného aj na ovplyvnenie riadenia kvality na stredných školách. V rámci projektu sa
30 škôl, z toho 24 škôl poskytujúcich OVP, zapojilo do procesu zavedenia systému riadenia
kvality. Šesť z týchto 24 škôl uţ získalo certifikát ISO 9001:2000.
V ďalšom vzdelávaní a vzdelávaní pre trh práce bola kontrola kvality ponechaná čisto na
trhové sily a spätnú väzbu od klientov. Napriek niekoľkým výzvam na zavedenie certifikácie
poskytovateľov je jediný mechanizmus pre kontrolu kvality spojený s Akreditačnou komisiou
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Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie, ktorá akredituje jednotlivé vzdelávacie
aktivity (kurzy). Hoci táto akreditácia nebola povinná pre vstup na trh, pôvodne bola zákonom
určená pre vzdelávanie pre trh práce financované úradmi práce. Od roku 2004, keď bol
zákon o zamestnanosti novelizovaný zákonom č. 191/2004 Z. z., je len na úrade práce, či
bude trvať na akreditácii alebo nie.
Na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia ESF sa Operačný program
Vzdelávanie na roky 2007-2013 venuje vo veľkej miere riadeniu kvality. Neexistencia
národného systému riadenia kvality bola uvedená medzi slabými stránkami a zavedenie
systému riadenia kvality vo všetkých segmentoch OVP, v regionálnom školstve, na vysokých
školách a v ďalšom vzdelávaní, resp. CŢV bolo určené ako explicitný cieľ, ktorý sa má
dosiahnuť. Po dlhom období pasivity Slovensko na jeseň 2008 nakoniec vstúpilo aj do
Európskej siete na zabezpečenie kvality v OVP (ENQA-VET).
Na Slovensku sa uznáva potreba vyskokokvalifikovaných učiteľov a majstrov, ale hrozba
úniku mozgov a prestarnutosť sa posudzuje predovšetkým v rámci všeobecnejšej
problematiky ďalšieho profesijného rozvoja všetkých pedagogických zamestnancov. Na
tvorbu opatrenia, ktoré by sa venovalo špeciálne učiteľom a majstrom v OVP, je moţnosť
vyuţiť zdroje ESF. Očakáva sa tieţ, ţe v novopripravovanom zákone o OVP sa nakoniec
uzná, ţe na OVP je dôleţité nazerať z oveľa širšej perspektívy, nielen ako na súčasť
školského systému, a ţe na základe tohto zákona sa zvýši citlivosť sociálnych partnerov na
súčasné problémy spojené s kvalitou v OVP.

4.2. Zlepšenie kvality v poskytovaní OVP
4.2.1. Pokrok v politike od roku 2002
Keďţe na Slovensku neexistuje typický učňovský systém, tí, ktorí si zvolili počiatočné OVP,
sú zo zákona povaţovaní za ţiakov tak ako tí, čo si vybrali gymnázium. Problematika kvality
OVP je teda riešená v rámci politík na zlepšenie kvality vzdelávania a prípravy ako celku a aj
ţiaci si svoje odborné zručnosti rozvíjajú predovšetkým v školskom prostredí. Zároveň aj
inovácie v tvorbe kurikula vychádzali najmä z iniciatívy a pohľadu škôl a pedagógov.
Kurikulá na školách sú reprezentované tzv. základnými pedagogickými dokumentmi (ZPD).
Iniciátorom zmeny v ZPD bola obyčajne škola, avšak v 12 prípadoch boli nové ZPD
vypracované na základe iniciatívy zamestnávateľov. Nové návrhy sa predkladajú sektorovým
odborným komisiám, zriadeným pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, ktoré sú
zodpovedné za kontrolu a finalizáciu ZPD. ZDP nakoniec schváli, resp. neschváli
ministerstvo školstva. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty novozavedených ZPD.
Tabuľka 15
Inovované ZPD v študijných a učebných odboroch OVP* v rokoch 2003-2007
Rok
Počet inovovaných kurikúl
2003
36
2004
57
2005
34
2006
85
2007
32
Zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania
* len školy ponúkajúce OVP v pôsobnosti ministerstva školstva

Po schválení sa dokumentácia pre konkrétny študijný alebo učebný odbor stáva záväznou
pre všetky školy, ktoré poskytujú príslušný odbor štúdia. Schválená dokumentácia umoţňuje
vedeniu škôl a učiteľom urobiť zmeny do výšky 10 % týţdenných vyučovacích hodín a 30 %
obsahu v jednotlivých ročníkoch, ktoré poskytujú moţnosť prispôsobiť kurikulum vývoju vedy
a techniky a špecifickým regionálnym/miestnym potrebám, vrátane potrieb trhu práce. Všetky
kurikulá sa vypracovávajú na základe Štandardu stredoškolského odborného vzdelávania
a výchovy v Slovenskej republike, ktorý schválilo ministerstvo školstva 10. júla 2002. Na
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pomoc tvorcom kurikula pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania v roku 2003
metodickú príručku pre tvorbu štátnych vzdelávacích programov. Vo všetkých uvedených
dokumentoch sa hovorí o kompetenciách, pričom sa špecifikujú kľúčové kompetencie,
všeobecné kompetencie a odborné kompetencie. Odborné kompetencie musia reflektovať
profily práce a profesie/povolania a zdôrazňuje sa, ţe by sa mali vypracovávať v spolupráci
so sociálnymi partnermi. V praxi sa však podľa ŠIOV-u sociálni partneri nezúčastňujú
v odborných komisiách dostatočne. Podstatne aktívnejšiu účasť sociálnych partnerov moţno
vidieť v sektoroch, v ktorých je nedostatok pracovnej sily, a osobitne sa zamestnávatelia
začali oveľa viac zaujímať o kurikulum a profily absolventov aţ po otvorení pracovného trhu
v Európskej únii a poklese nezamestnanosti. V Operačnom programe Vzdelávanie, v ktorom
je riadenie kvality nastolené ako dôleţitá téma pre nové programové obdobie, je uvedené
nasledujúce kritické vyjadrenie: „V súvislosti s kvalitou obsahu vzdelávania je moţné
konštatovať nízku úroveň partnerstva medzi rezortmi, samosprávou, zamestnávateľmi,
úradmi práce, vzdelávacími inštitúciami a inými sociálnymi partnermi na tvorbe obsahu
vzdelávania.“
Podľa nového školského zákona, schváleného v máji 2008, bude od septembra 2008
v platnosti nová politika tvorby kurikula. Zavedením dvojúrovňového prístupu k tvorbe
kurikula budú mať školy pri tvorbe kurikula posledné slovo tým, ţe si budú vypracovávať
školské vzdelávacie programy (školské kurikulum). Štát reprezentovaný Štátnym inštitútom
odborného vzdelávania bol zodpovedný za vypracovanie 20 štátnych vzdelávacích
programov pre OVP na úrovni ISCED 3A a 15 štátnych vzdelávacích programov pre OVP na
úrovni ISCED 3C. Očakáva sa, ţe decentralizácia tvorby kurikula priláka regionálnych
aktérov na tvorbu školských vzdelávacích programov a relevantné orgány ako aj experti
očakávajú, ţe s podporou ESF bude vypracovaný a zavedený národný model riadenia
kvality. Programové dokumenty ESF to zdôrazňujú ako prioritu. V súvislosti s ďalším
vzdelávaním a celoţivotným vzdelávaním a v súlade so zámermi pripravovaného zákona
o celoţivotnom vzdelávaní, by mala byť zriadená národná certifikačná autorita a zavedená
certifikácia poskytovateľov vzdelávania.
Hoci bolo niekoľko iniciatív, ktoré otvárali priestor na diskusiu o riadení kvality, nebola
predloţená ţiadna relevantná politika a nebol vytvorený ţiadny národný model kvality.
Spoločný rámec na zabezpečenie kvality zostal len na úrovni teoretického konceptu bez
akéhokoľvek vplyvu na prax. Slovensko sa nezúčastnilo na vytváraní partnerstiev v oblasti
zabezpečenia kvality a aţ v poslednom okamihu vstúpilo do siete ENQA-VET. S výnimkou
aktivít v rámci vysokoškolského vzdelávania a veľmi pozitívneho príkladu zavedenia systému
riadenia kvality, ktorý bol iniciovaný strednými školami na východnom Slovensku (pozri
nasledujúci príklad politiky 1), neexistuje ţiadna úspešná aktivita, ktorú by bolo moţné
uviesť. Navyše, podpora systémov riadenia kvality na školách, vrátane podpory tvorby
modelov hodnotenia a sebahodnotenia, je po prvý raz explicitne zdôraznená
a operacionalizovaná v programovom období ESF na roky 2007-2013 v Operačnom
programe Vzdelávanie v rámci prioritnej osi 1, opatrenie 1.1. „Premena tradičnej školy na
modernú”. Podobne je zdôraznená podpora kultúry kvality na vysokých školách v rámci
opatrenia 1.2 „Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti”.
Tradičné úsilie o zlepšenie kvality vzdelávania však napredovalo a na ilustráciu tohto druhu
opatrení moţno spomenúť reformu maturitnej skúšky (pozri nasledujúci príklad politiky 2).

55

4.2.2. Príklady opatrení politiky
Príklad 1
A. Názov opatrenia politiky
Projekt ESF “Kvalita školy – záruka reformy regionálneho školstva”
(5. septembra 2006 – 30. septembra 2008)
Projekt sa venoval rôznym aspektom problematiky kvality školy. Hlavnou prioritou bolo
zabezpečenie profesionálneho rozvoja pedagogických zamestnancov, vrátane
zvyšovania úrovne zručností učiteľov v oblasti cudzích jazykov a IKT. Príklad sa
zameriava len na tú časť projektu, ktorá sa týkala kvality.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Okres, v ktorom sa projekt realizuje, sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti,
vysokým počtom rómskeho obyvateľstva a vysokým podielom obyvateľstva so
základným vzdelaním, čo kladie zvýšené poţiadavky na vzdelávací systém. V súčasnosti
neexistuje systém celoţivotného vzdelávania učiteľov špecializovaný na kvalitu
vzdelávania, dosiaľ nebol vybudovaný ani metodicky spracovaný. Riadiaci pracovníci
stredných škôl ako aj učitelia majú sklon zameriavať sa len na kvalitu vzdelávacích
výstupov a nemajú ani čas ani skúsenosti zaoberať sa otázkami kvality komplexne.
Jednou z moţností ako riešiť uvedený problém by mohlo byť zavedenie systému
manaţérstva kvality podľa ISO 9001:2000.
Merateľné ciele
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu manaţérskych a pedagogických procesov na
stredných školách a prispieť tak k reforme vzdelávania regionálneho školstva. V oblasti
kvality školy boli stanovené tieto ciele:
- vypracovať a overiť systém vzdelávania v oblasti kvality riadenia stredných škôl
a vyučovacieho procesu,
- zrealizovať vzdelávaciu aktivitu s problematikou kvality školy pre 60 pedagogických
pracovníkov - prevaţne riadiacich pracovníkov stredných škôl Košického
samosprávneho kraja,
- pripraviť príručky kvality pre stredné školy za účelom získania certifikácie
ISO 9001:2000,
- certifikovať 30 škôl a zriadiť konzultačné a audítorské strediská na stredných
školách Košického samosprávneho kraja.
Stupne vzdelávania/sektory
-

Stredné školy Košického samosprávneho kraja
60 pedagogických pracovníkov, najmä riadiacich pracovníkov
Stav implementácie

Od decembra 2006 do septembra 2007 sa uskutočnilo vzdelávanie pracovníkov
v rozsahu 240 hodín v 5 tematických okruhoch (Manaţérstvo kvality; Procesný
manaţment; Aplikácia poţiadaviek ISO 9001 v praxi; Spokojnosť zákazníka – ţiak,
spoločnosť, rodič; Projektovanie a projektová dokumentácia). V období od mája 2007
do mája 2008 mali absolventi vzdelávania vypracovať príručku kvality pre vlastnú
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strednú školu a aplikovať ju za účelom získania certifikácie. Školy, ktoré splnili kritériá,
boli preverené Slovenským certifikačným orgánom PQM, ktorý vydáva certifikáty
kvality. K aprílu 2008 PQM udelil certifikáty 11 školám, z toho 6 odborným stredným
školám.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Projekt je realizovaný na regionálnej úrovni v Košickom samosprávnom kraji.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Dopytový projekt je realizovaný v rámci ESF, Operačný program Ľudské zdroje,
priorita 3 „Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb
vstupujúcich na trh práce“, opatrenie 3.2 „Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie
poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov“.
Kľúčoví aktéri
-

-

-

30 stredných škôl Košického samosprávneho kraja (6 gymnázií a 24 odborných
stredných škôl) zavedie systém manaţérstva kvality a vypracuje príručku kvality na
účely získania certifikácie.
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Katedra
manaţmentu a marketingu) poskytla vzdelávanie a udeľovala certifikáty účastníkom
vzdelávania.
PQM, s.r.o., Slovenský certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou
akreditačnou sluţbou SNAS, preveruje systém manaţérstva kvality a existenciu
fungujúceho systému kvality a vydáva certifikáty ISO 9001:2000 jednotlivým
školám.
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Vzhľadom na to, ţe projekt nebol ešte ukončený, podrobnejšie analýzy neboli zatiaľ
vypracované. Skúsenosti však ukazujú, ţe po zavedení systému sa zlepšila efektivita
práce manaţmentu školy, učiteľov aj ţiakov. Škola má definovanú víziu a ciele ďalšieho
rozvoja. Má zavedený systém kontroly, ktorý umoţňuje odhaliť problémy a operatívne
ich riešiť. Školy očakávajú, ţe zavedením systému kvality získajú konkurenčnú výhodu
medzi školami, ktoré sa uchádzajú o ţiakov, a ţe sa zvýši ich kredit aj na
medzinárodnej úrovni.
Ukazovatele úspechu
-

Počet škôl, ktorým bol udelený certifikát ISO 9001:2001 v odbore Výchovnovzdelávacia činnosť: 11 (k aprílu 2008)
Počet vyškolených pedagógov: 60
Počet zriadených konzultačných a audítorských stredísk na stredných školách
Košického samosprávneho kraja: 11 (k aprílu 2008)
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Integrácia výsledkov do iných politík
Výsledky by mali prispieť k reforme regionálneho školstva a podpore diseminácie
kultúry kvality v regionálnom školstve. Osobitne hodnotný je vysoký podiel odborných
stredných škôl so záujmom o riadenie kvality, čo spolu s pripojením sa Slovenska
k sieti ENQA-VET vytvára podmienky pre úspešnú implementáciu riadenia kvality
v rámci Operačného programu Vzdelávanie v programovom období ESF na roky 20072013.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Školenia sa uskutočnili v súlade s termínmi stanovenými v projekte. Plán certifikácie
škôl však musel byť upravený, pretoţe nebolo moţné, aby certifikačný orgán, vybraný
v rámci verejného obstarávania, vykonal certifikačné audity na všetkých 30 školách
v priebehu jedného mesiaca. Z tohto dôvodu sa certifikačné audity začali realizovať
v máji 2007 a postupne sa vykonávali na školách, ktoré boli pripravené na certifikáciu
(t. j. s ukončenou dokumentáciou a vypracovanou príručkou kvality.)
Udrţateľnosť výsledkov projektu bola zabezpečená. Kaţdá škola, ktorá si chce
zachovať certifikát ISO 9001:2001, musí neustále zlepšovať svoj systém riadenia
kvality a musí kaţdoročne absolvovať certifikačné audity. Ako vyplynulo z výsledkov
rokovaní s odborom školstva Košického samosprávneho kraja, finančné prostriedky,
ktoré umoţnia školám absolvovať recertifikačný audit, budú hradené z regionálneho
rozpočtu.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Podobne ako pri iných projektoch ESF bolo príliš pomalé refinancovanie výdavkov.
Ukončenie projektu bolo naplánované na jún 2008, kvôli chýbajúcim finančným
prostriedkom však musela byť záverečná konferencia posunutá na september 2008.

Príklad 2
A. Názov opatrenia politiky
Nový model maturitnej skúšky
Nástroj bol zavedený od školského roka 2004/2005, legislatívne zastrešený vyhláškou
ministerstva školstva č. 510/2004 Z. z.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Predchádzajúci plne interne školský model s učiteľmi v dvojitej úlohe edukátorov
a skúšajúcich bol povaţovaný za neudrţateľný, pretoţe neumoţňoval porovnanie
hodnotenia (známkovania) medzi školami, čo postupne viedlo k zmäkčovaniu
štandardov kvality.
Merateľné ciele
Ide o reformu orientovanú na hodnotenie. Hlavným cieľom je zabezpečiť validné, na
celoštátnej úrovni porovnateľné informácie o výkonoch ţiakov pre všetkých: pre ţiakov,
rodičov, zamestnávateľov a následne pre poskytovateľov vzdelávania, najmä vysoké
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školy.
Najdôleţitejšie sú tieto zmeny:
- Zavedenie dvoch častí maturitnej skúšky, a to internej, ktorá je podobná ako
pôvodná „maturita”, a externej, ktorej základom sú štandardizované testy.
Zavedenie troch úrovní maturitných komisií (ústredná, školská, predmetová)
s významným zastúpením externých skúšajúcich a odborníkov z praxe.
Predmetovú maturitnú komisiu tvoria teraz traja špecialisti na vyučovanie daného
predmetu, pričom predsedom je odborník na daný predmet z inej školy,
vymenovaný príslušným regionálnym orgánom. Členom skúšobnej komisie uţ nie je
triedny učiteľ a nemusí ním byť ani učiteľ, ktorý vyučoval daný predmet. Členov
komisie vymenúva riaditeľ školy. V školách poskytujúcich OVP sa stálym členom
komisie môţe stať zástupca delegovaný profesijnou komorou pod podmienkou, ţe
spĺňa príslušné odborné poţiadavky. Do komisie môţe byť prizvaný aj ďalší
odborník z praxe, dokonca aj bez skúseností s OVP, ktorý však nemá právo ţiaka
hodnotiť.
- Skúška na školách poskytujúcich OVP obsahuje tzv. odbornú zloţku, ktorá sa
skladá z teoretickej a praktickej časti, teoretická časť obsahuje 25 komplexných
tém, ktoré integrujú vedomosti zo všetkých odborných predmetov v danom
študijnom programe. Praktická časť obsahuje do 15 tém.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Ţiaci a pedagógovia stredných škôl
Stav implementácie
Nový model maturitnej skúšky bol zavedený vyhláškou Ministerstva školstva SR
č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy
v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách, ktorá bola schválená v apríli
2004. Vyhláška bola trikrát novelizovaná, posledný raz v roku 2008.
V roku 2005 boli zavedené štandardizované testy len z matematiky, anglického
a nemeckého jazyka. Rozsah sa postupne zvyšoval a vo štvrtom ročníku v roku 2008
externá časť zahrnovala 11 predmetov (rôzne jazyky a matematiku).
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Nástroj je zavedený na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika je previazaná s politikami zameranými na decentralizáciu tvorby kurikula
a s úsilím zlepšiť kontrolu kvality. Na školách poskytujúcich OVP je to v súlade s úsilím
o posilnenie spolupráce medzi školami s podnikmi. Politika venuje pozornosť aj
tradičným maturitným otázkam. Posun k programovaniu a hodnoteniu vzdelávania
zaloţenom na kompetenciách/výsledkoch vzdelávania sa je tieţ vidieť v úsilí o odlišný
spôsob určovania skúšobných tém.
Zavedenie novej maturitnej skúšky bolo podporené aj projektmi ESF realizovanými
Štátnym pedagogickým ústavom, ktoré boli zamerané na tvorbu katalógu cieľových
poţiadaviek a tvorbu štandardizovaných testov, a projektmi ŠPÚ a Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania, ktoré boli zamerané na ďalšie vzdelávanie učiteľov
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov v súvislosti s novou maturitnou
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skúškou. V prípade učiteľov odborných predmetov bola špeciálna pozornosť venovaná
tvorbe komplexných tém pre teoretickú a praktickú časť.
Kľúčoví aktéri
-

Ministerstvo školstva
Štátny pedagogický ústav
Štátny inštitút odborného vzdelávania
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Politika sa kaţdý rok vyhodnocuje a evaluačné správy sú predkladané na ministerstvo
školstva prostredníctvom ústrednej maturitnej komisie. Identifikované návrhy na zmeny
sa v prípade potreby zaviedli novelizáciou vyhlášky ministerstva školstva.
Ukazovatele úspechu
Ukazovatele úspechu neboli explicitne určené; hodnotenie politiky vychádzalo
z informácií od zainteresovaných subjektov.
Integrácia výsledkov do iných politík
V súlade s novým školským zákonom platným od septembra 2008 by štandardizované
testy mala v budúcnosti vypracovávať, administrovať a hodnotiť novozriadená inštitúcia
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Táto inštitúcia bude zodpovedná aj
za zabezpečovanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a bude tieţ
zodpovedná za realizáciu medzinárodných meraní, na ktorých sa Slovensko
zúčastňuje.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Opakované problémy boli pri distribúcii testov profesionálnou kuriérskou sluţbou,
pretoţe sa vyskytli informácie o porušovaní pravidiel dôvernosti v súvislosti
s predčasným doručovaním testov. Problém sa vyriešil len čiastočne. V roku 2008
museli ísť riaditelia škôl do sídla príslušného regionálneho úradu a testy osobne
vyzdvihnúť v deň konania testovanie.
Kvalita testov je neustále diskutovaná. Zlepšenie kvality testovania je hlavným
dôvodom pre zriadenie Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Tento
ústav má byť zriadený v roku 2009 odčlenením od Štátneho pedagogického ústavu
a rozšírením počtu pracovníkov. Celkovo by mal mať ústav do 60 pracovníkov.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Hodnotenie zaloţené na výsledkoch vzdelávania sa/kompetenciách by sa malo ďalej
zdokonaľovať v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov.
Externé testovanie by sa malo rozšíriť na viac predmetov.
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4.3. Podpora profesijného rozvoja učiteľov a majstrov v OPV a zvýšenie
atraktívnosti a sociálneho postavenia profesie učiteľa a majstra
4.3.1. Pokrok v politike od roku 2002
Podľa Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme, ktorú schválila vláda
18. apríla 2007, je pedagogická profesia charakterizovaná nejasným profesijným statusom,
starnutím, feminizáciou profesie, nedostatkom a nerovnomernosťou kvalifikovanosti
pedagógov v jednotlivých regiónoch, nízkou atraktívnosťou pedagogickej profesie,
nedostatočnou pozornosťou venovanou rozvoju ľudských zdrojov v rezorte, nedostatočnou
praxou riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
a nedostatkami v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní.
Kríza pedagogickej profesie je zreteľná v celej Európe a rok 2008 je rokom štrajkov
a protestov pedagógov v mnohých európskych krajinách. Na rozdiel od týchto krajín učitelia
a majstri na Slovensku na túto krízu, ktorá je podrobne opísaná v prílohe uvedeného
politického dokumentu, nereagujú formou protestov. Nebezpečné procesy však prebiehajú v
tichosti. Najlepší študenti učiteľstva nenastupujú do učiteľskej profesie a veľa z nich vidí
zamestnanie na škole ako tretiu najlepšiu moţnosť po zamestnaní v podnikateľskej sfére a
pedagogickej činnosti v podnikovom sektore. Diskusie o výskyte vyhorenia učiteľov prenikli z
vedeckých časopisov do periodík, kde sa dokonca objavili (výskumne nedostatočne
doloţené) údaje o 80 % vyhorených učiteľov. Bez ohľadu na spoľahlivosť týchto údajov sa
zdá, ţe názor, ţe bez incentív učitelia a majstri akúkoľvek prichádzajúcu reformu nepodporia,
je opodstatnený.
Pedagogickí zamestnanci vítajú novonavrhovaný kariérový systém (pozri nasledujúci príklad
politiky), ktorý je vypracovaný v uvedenom politickom dokumente a reflektuje potrebu
zlepšenia profesijného rozvoja učiteľov a majstrov. Vítajú aj nový zákon o pedagogických
zamestnancoch, ktorý je uţ medzi pripravovanými zákonmi a je pozitívne vnímaný aj kvôli
zámeru zvýšiť odmeňovanie pedagogických zamestnancov tak, aby sa dosiahol 1,4-násobok
priemerného platu v národnom hospodárstve (pozri článok Improving the Status of Teachers
is Proving Costly. In: Cedefop Info 2/2007).
Dlhodobo slabé miesto pedagogických zamestnancov, ktorým sú nedostatočné zručnosti v
IKT a nedostatočná znalosť cudzích jazykov, je cieľom mnohých projektov ESF
z predchádzajúceho aj súčasného programového obdobia. Podľa Správy o pokroku
v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 z
októbra 2007, tri projekty ESF so začiatkom v roku 2006 a ukončením na konci roka 2008
priamo reflektujú Integrované usmernenie 24 (2005-2008) „Prispôsobovať systémy
vzdelávania a odbornej prípravy v nadväznosti na nové poţiadavky pre odborné znalosti”.
Projekty sú zamerané na:
- zlepšenie vyuţívania IKT učiteľmi vo vyučovacom procese,
- zacielenie pregraduálneho vzdelávania učiteľov na zlepšenie práce s IKT a ovládania
cudzích jazykov,
- vytvorenie národného edukačného portálu,
Monitorovanie vplyvu vzdelávania na jeho účastníkov a osobitne zabránenie Matúšovmu
efektu (kompetentní sú vzdelávaní viac ako nekompetentní) je v súčasnosti oveľa váţnejším
problémom ako objem a pestrosť v samotnom poskytovaní vzdelávania.
Slovensko má dlhú tradíciu veľmi detailnej regulácie pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania
učiteľov. Od konca 40. rokov sa od učiteľov vyţaduje vysokoškolské vzdelanie a od začiatku
21. storočia, v dôsledku „bolonskej“ reformy, absolvujú bakalárske štúdium dokonca aj
učitelia materských škôl a majstri odbornej výchovy. Zároveň sa však slabým miestom stala
praktická príprava, pretoţe vysoké školy pripravujúce učiteľov trpia nedostatkami, ktoré
vyplývajú z technologického zaostávania, nedostatočného vyuţívania IKT a nedostatočnej
otvorenosti voči ostatným relevantným inštitúciám. Napr. vysoké školy pripravujúce učiteľov
sa inštitucionálne dostatočne nepodieľajú na ďalšom vzdelávaní a na procesoch tvorby
61

politiky. Hoci k reforme ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov a majstrov boli rozsiahle
diskusie, je dobre zdôvodnená a reflektuje európske dokumenty, jedno dôleţité odporúčanie
nie je splnené. Odporúčanie pre tvorcov národných politík v dokumente Spoločné európske
princípy pre kompetencie a kvalifikácie znie: „príspevok výskumu a praxe zaloţenej na
dôkazoch k vývoju nových poznatkov o vzdelávaní a príprave by sa mal podporovať”.
Zlepšenie v tejto oblasti moţno sotva očakávať, pretoţe úroveň financovania pedagogického
výskumu je nedostatočná. Slovensko sa dlhodobo zaraďuje medzi slabé krajiny EÚ vo
financovaní výskumu a vývoja (podľa ukazovateľa CERD, Eurostat, to bolo v roku 2006
0.49 % HDP v porovnaní s 1.84 % v krajinách EÚ27).
4.3.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Profesijný rozvoj učiteľov v kariérovom systéme
Na zasadnutí 18. apríla 2007 vláda schválila Koncepciu profesijného rozvoja učiteľov
v kariérovom systéme. Koncepcia tvorí základ pre prijatie zákona o pedagogických
zamestnancoch a nariadenia vlády o katalógu profesijných štandardov pedagogických
zamestnancov.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Postavenie a kvalita učiteľov v súčasnosti nespĺňajú poţiadavky vedomostnej
spoločnosti, ktorú deklarovala Európska únia. V koncepcii sa kríza profesie
charakterizuje
- nejasným profesijným statusom a identitou pedagóga,
- starnutím pedagogických zborov,
- feminizáciou profesie,
- nedostatkom a nerovnomernosťou kvalifikovanosti pedagógov v jednotlivých
regiónoch,
- nízkou atraktívnosťou pedagogickej profesie,
- nedostatočnou kvalitou personálnej stratégie rezortu,
- nízkou kvalitou personálnej práce riaditeľov škôl a školských zariadení,
- nedostatočnou kvalitou pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania,
Merateľné ciele
Hlavným cieľom politiky je zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pedagógov
a zvýšenie ich odmeňovania.
V koncepcii boli definované tieto špecifické ciele:
- definovať poţiadavky na profesijné kompetencie pedagógov prostredníctvom
profesijných štandardov,
- vytvoriť kariérový systém vrátane kariérových ciest a postupov, umoţňujúci voľbu
profesijného rozvoja pedagógov,
- vytvoriť systém kontinuálneho vzdelávania pedagógov ako súčasti celoţivotného
vzdelávania,
- vytvoriť kreditový systém započítavajúci vzdelávanie pedagógov v akreditovaných
vzdelávacích programoch alebo v iných tvorivých aktivitách pedagógov
prezentujúcich výsledky ich neformálneho vzdelávania a informálneho vzdelávania
sa,
- vytvoriť nový systém diferencovaného odmeňovania pedagógov prepojený
s profesijnými štandardmi, kariérovým systémom a kreditovým systémom.
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Nový systém odmeňovania deklaruje dosiahnutie 1,4-násobku priemernej mzdy
v národnom hospodárstve.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Politika je vzťahuje na pedagógov v regionálnom školstve.
Koncepcia navrhuje päť kategórií pedagógov:
- učiteľ,
- majster odbornej výchovy,
- vychovávateľ,
- asistent učiteľa, asistent vychovávateľa a asistent majstra odbornej výchovy,
- výchovno-poradenský a terapeuticko-výchovný zamestnanec.
V rámci kaţdej kategórie sú navrhnuté tieto štyri kariérové stupne:
- začínajúci pedagóg,
- pedagóg,
- pedagóg s prvou atestáciou,
- pedagóg s druhou atestáciou.
Koncepciou boli navrhnuté dve kariérové pozície:
- pedagóg špecialista,
- vedúci pedagogický zamestnanec/manaţér.
Stav implementácie
Koncepcia bola schválená vládou 18. apríla 2007. Následne bol na základe koncepcie
vypracovaný legislatívny zámer nového zákona, ktorý bol v lete 2007 predloţený na
verejnú diskusiu a 17. októbra 2007 schválený vládou. Zákon o postavení
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení je stále vo fáze prípravy.
Špeciálna pracovná skupina vypracovala návrh metodiky tvorby profesijných
štandardov jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov. Kľúčový politický
dokument zameraný na tvorbu profesijných štandardov pedagogických zamestnancov
a nový model kariérových ciest sa však stále ešte pripravuje.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika sa bude implementovať na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika je súčasťou širšej vzdelávacej politiky. Nový zákon bude úzko previazaný
s novým školským zákonom, ktorý schválil parlament v máji 2008 s účinnosťou od
školského roka 2008/2009. Profesijné štandardy pedagógov by mali vychádzať zo
štátnych a školských vzdelávacích programov definovaných školským zákonom.
Koncepcia reflektuje európske dokumenty, napr. Memorandum o celoţivotnom
vzdelávaní a odporúčania Pracovnej skupiny B Európskej komisie. Je v súlade
s prioritami Národného programu reforiem a jej vypracovanie je explicitne uvedené
v správe o implementácii NPR predloţenej na jeseň 2006. Koncepcia je reflektovaná
v Operačnom programe Vzdelávanie na programové obdobie ESF 2007-2013. Politika
je uvedená medzi silnými stránkami v SWOT analýze a vypracovanie profesijných
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štandardov sa povaţuje za nevyhnutné pre skvalitnenie pregraduálneho
a kontinuálneho vzdelávania pedagógov a budúcich učiteľov. V rámci nového
programového obdobia na roky 2007-2013 boli spustené tieto národné projekty (priame
zadanie) a projekty na základe výziev, súvisiace s OVP:
- národný projekt (č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2) v rámci prioritnej osi 2 a 4, opatrenia
2.1 a 4.2, zameraný na ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných
škôl v predmete informatika (priame zadanie zverejnené 17. marca 2008),
- výzva v rámci prioritnej osi 1, opatrenie 1.1, zameraná na tvorbu a implementáciu
projektov na podporu tvorby kľúčových kompetencií ţiakov a vyuţitie nových
učebných materiálov (napr. tvorbu školských vzdelávacích programov, inováciu
metód a foriem vyučovania) na stredných školách (výzva zverejnená 11. marca
2008),
- výzva v rámci prioritnej osi 4, opatrenie 4.1 „Premena tradičnej školy na modernú
pre Bratislavský kraj”, zameraná na tvorbu a implementáciu projektov na podporu
tvorby kľúčových kompetencií ţiakov a vyuţitie nových učebných materiálov (napr.
tvorbu školských vzdelávacích programov, inováciu metód a foriem vyučovania) na
stredných školách Bratislavského kraja (výzva zverejnená 11. marca 2008).
Kľúčoví aktéri
-

-

Ministerstvo školstva a tieto subjekty zriadené pri ministerstve:
- Akreditačná rada zodpovedná za akreditáciu vzdelávacích programov pre
kontinuálne vzdelávanie pedagógov v kariérovom systéme
- Útvar zodpovedný za zbieranie a evidenciu kreditov, ktoré získajú pedagógovia
v rámci kontinuálneho vzdelávania
Vzdelávacie inštitúcie (vysoké školy, inštitúcie kontinuálneho vzdelávania učiteľov
priamoriadené ministerstvom školstva a ďalšie ministerstvá)
Zriaďovatelia škôl
Školy a školské zariadenia
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Evaluačné štúdie neboli zatiaľ vypracované. Očakáva sa však, ţe opatrenia budú viesť
k zlepšeniu kvality vzdelávania, zvýšeniu flexibility a zlepšeniu postavenia pedagógov
a k zvýšeniu atraktívnosti pedagogickej profesie.
Ukazovatele úspechu
-

Vytvorenie profesijných štandardov pedagógov
Vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania pedagógov
Vytvorenie kreditového systému
Vytvorenie nového systému odmeňovania pedagógov
Prijatie zákona o postavení pedagogických zamestnancov a katalógu profesijných
štandardov pedagogických zamestnancov
Integrácia výsledkov do iných politík

Podľa návrhu zákona o postavení pedagogických zamestnancov by malo byť
vypracované osobitné nariadenie vlády, ktorým by sa mal prekonať nesúlad medzi
štandardami vo vysokoškolskom vzdelávaní budúcich učiteľov, štandardami ďalšieho
profesijného rozvoja a štandardami v sekundárnom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov (zamestnanci materských škôl a pomocný personál). Akreditácia
vzdelávania a prípravy vo všetkých uvedených segmentoch by mala vychádzať
z harmonizovaných štandardov.
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E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Politika nebola zatiaľ implementovaná, stále sa čaká na prijatie niektorých dôleţitých
rozhodnutí:
- Bude poskytovanie ďalšieho vzdelávania striktne orientované na dopyt na nie na
ponuku?
- Bude poskytovanie ďalšieho vzdelávania zaloţené na garantovanom objeme hodín
za rok určených na vzdelávanie?
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Moţno očakávať, ţe etablovaní poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania pedagógov
budú trvať prinajmenšom na čiastočnej exkluzívnosti svojich sluţieb. Rektorská
konferencia vzniesla presne túto otázku a trvala na tom, aby aj vysoké školy mali
otvorený prístup k ďalšiemu profesijnému rozvoju učiteľov rovnako ako súčasné
inštitúcie kontinuálneho vzdelávania, riadené ministerstvom školstva. Problém je
v skutočnosti oveľa zloţitejší. Musí sa prijať zásadné rozhodnutie o tom, či by mala byť
atestácia pedagogických zamestnancov v rámci ďalšieho profesijného rozvoja zaloţená
na profesijných štandardoch, t. j. na dosiahnutí výkonových štandardov, bez ohľadu na
formu a rozsah predchádzajúceho ďalšieho vzdelávania. V prípade, ţe kredity budú
previazané na do veľkej miery povinné ďalšie vzdelávanie a nebudú sa môcť nahradiť
dôkazmi profesionality, školy poskytujúce OVP váţne utrpia, pretoţe by to mohlo brániť
prílivu skúsených odborníkov do týchto škôl.

5. Posilnenie väzieb medzi OVP a trhom práce
5.1. Kontext národnej politiky väzieb medzi OVP a trhom práce
Systém počiatočného OVP na Slovensku je dominantne postavený na školskom vzdelávaní.
Praktické vyučovanie sa tradične poskytovalo v priestoroch škôl alebo v špecializovaných
vzdelávacích zariadeniach. So strednými odbornými učilišťami, o ktoré sa prv starali
príslušné sektory národného hospodárstva, sa teraz zaobchádza rovnako ako s ostatnými
strednými školami v regióne. Ich inštitucionálne väzby na podniky boli prerušené na začiatku
90. rokov a udrţiavajú sa skôr na osobnej ako inštitucionálnej úrovni. Počet ţiakov, ktorí sa
pripravujú s jasnou perspektívou umiestnenia v danom podniku a sú sponzorovaní, resp.
kontrahovaní týmto podnikom, je marginálny. V priebehu celého obdobia 90. rokov sa vývoj
na stredných odborných učilištiach, ktoré boli pôvodne určené na prípravu robotníckych
profesií, uberal smerom k SOŠ, s tým ţe SOU sa stále viac zameriavali nielen na
poskytovanie výučného listu (úroveň ISCED 3C), ale aj maturitného vysvedčenia (úroveň
ISCED 3A), ktoré oprávňuje absolventa získať lepšie platené pracovné miesto vo verejnom
sektore a uchádzať sa o štúdium na vysokej škole. Tento proces, podporený poklesom
populácie a stratou atraktívnosti niektorých profesií, viedol k zlučovaniu rôznych druhov škôl
a k vzniku veľkého počtu zdruţených stredných škôl a spojených škôl.
Školský zákon prijatý v máji 2008 zrušil dvojprúdový systém OVP, ktorý bol povaţovaný za
zastaraný. S účinnosťou zákona od septembra 2008 bude existovať len jeden druh škôl
poskytujúcich OVP. Tieto školy budú poskytovať vhodnú kombináciu štúdia na úrovni ISCED 3A
a ISCED 3C, ktoré by malo zodpovedať tak potrebám ţiakov, ako aj potrebám trhu práce.
Vo volebnom období 2002-2006 sa problematika regionálnych škôl poskytujúcich OVP
vytratila z mysle vlády a reformátorov. Na reformné zámery a princípy novej legislatívy, ktoré
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boli prednesené na celoštátnej konferencii o OVP v roku 2001, sa zabudlo. Potreba reformy
OVP, ktorá sa intenzívnejšie prejavila v roku 2007 a vychádzala z nahlas vyjadrovanej
nespokojnosti podnikateľskej sféry s ponukou pracovnej sily, viedla ministerstvo školstva
k iniciovaniu štyroch dôleţitých strategických dokumentov, ktoré vypracoval Štátny inštitút
odborného vzdelávania:
- Koncepcia dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, schválená vládou 6. júna 2007,
- Návrh motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov
v odbornom vzdelávaní a príprave, schválený ministerstvom školstva 24. septembra
2007,
- Návrh systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v Slovenskej
republike, schválený ministerstvom školstva v marci 2007,
- Odvetvová analýza potrieb zamestnávateľov a pripravenosti absolventov pre vstup na trh
práce v Slovenskej republike, schválená ministerstvom školstva 21. augusta 2007.
Ďalej sa na jeseň 2007 dosiahla pozitívna dohoda medzi vládou a podnikateľskou sférou,
ktorá viedla k prepracovaniu nového školského zákona a rozhodnutiu pripraviť zákon, ktorý
sa bude týkať špeciálne OVP. Treba dúfať, ţe sa týmto pripraví cesta na vypracovanie
zákona, ktorý bude brať do úvahy koherentnosť politík, pretoţe sa očakáva, ţe OVP prekročí
tradičné hranice regionálneho systému. Nejasný však zostáva kľúčový bod – aké nástroje sa
nakoniec zvolia, aby sa vyhovelo potrebám trhu práce bez toho, aby sa prestali brať do
úvahy ţelania ţiakov a ich rodičov. Niektoré podniky uţ vyjadrili prianie pristúpiť k prísnej
regulácii prijímania neakademicky orientovaných ţiakov do stredných škôl. Niektorí
zamestnávatelia veria, ţe redukcia počtu miest v gymnáziách a v programoch OVP na úrovni
ISCED 3A by mohla garantovať ponuku chýbajúcich absolventov na úrovni ISCED 3C, po
ktorých je dopyt v automobilovom priemysle, elektrotechnických podnikoch a stavebníctve.
Návrh vplyvného člena parlamentu na administratívnu reguláciu prílivu ţiakov do stredných
škôl bol prijatý a bol zapracovaný do nového školského zákona, ktorý schválil parlament.
Treba dúfať, ţe napriek silnému lobovaniu bude nakoniec v novom zákone o OVP dôraz
kladený na účinnejšie nástroje, napr. na zlepšenie kariérového poradenstva, zavedenie
fiskálnych incentív pre podniky, ktoré sa starajú o prípravu novej pracovnej sily vyhovujúcej
ich potrebám, a na širšiu podporu predvídania potrieb zručností, ktoré by malo poskytovať
školám indikáciu budúcich potrieb trhu práce a čas na prispôsobenie sa týmto potrebám.
Veľmi sľubným zdrojom na implementáciu politík na posilnenie väzieb medzi OVP a trhom
práce je ESF, pretoţe tieto politiky sú úzko previazané s rastom zamestnanosti.
V programovom období 2004-2006 boli spustené tieto projekty:
- skvalitnenie OVP na úrovni ISCED 3C (pozri časť 5.2.1.),
- spolupráca medzi školami a výrobcami automobilov, iniciovaná ministerstvom školstva
29. marca 2007, zameraná na identifikáciu kľúčových kompetencií a tvorbu nových
vzdelávacích programov OVP pre potreby automobilového priemyslu.

5.2. Zapojenie podnikov/sektorových organizácií/sociálnych partnerov do
poskytovania OVP, aby viac zodpovedalo potrebám trhu práce
5.2.1. Pokrok v politike od roku 2002
21. decembra 2001 ministerstvo školstva schválilo Zásady zriaďovania, organizácie
a činnosti Odborných komisií a Koordinačnej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu
v stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach a zdruţených stredných
školách v Slovenskej republike, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2002.
Staré zásady boli nahradené novými, ktoré mali posilniť účasť zamestnávateľov a odborov
na tvorbe kurikula pre školy poskytujúce OVP. Pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania
pôsobí 15 odborných komisií, v ktorých bolo v roku 2007 zastúpených 299 odborníkov.
Najvyšší počet 149 odborníkov, predstavujúci 49,83 % všetkých odborníkov, tvorili
pedagógovia zo škôl. V porovnaní s minulosťou sa zvýšil počet zástupcov zamestnávateľov
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na 31 (10,37 %) a počet zástupcov zamestnávateľských zdruţení, federácií, komôr a cechov
sa zvýšil na 48 (16,05%). Piati odborníci (1,67 %) boli z odborových organizácií. Účasť
zamestnávateľov a odborov však vychádzala skôr z osobného záujmu ako zo záujmu, ktorý
by mal inštitucionálnu oporu a vyplýval by zo záujmu o podporu tvorby politiky zaloţenej na
faktických argumentoch. Treba dúfať, ţe decentralizačný efekt pomôţe zvýšiť vplyv
sociálnych partnerov na proces tvorby školských vzdelávacích programov, ktoré budú platné
od septembra 2008, keďţe by tu regionálni aktéri mohli nájsť viac priestoru aj jednoduchší
prístup k presadzovaniu svojich potrieb. Školské vzdelávacie programy sa musia pridrţiavať
štátnych vzdelávacích programov, avšak majú priestor na úpravu kurikula v súlade so
špecifickými potrebami školy a regiónu.
Pri tvorbe štátnych vzdelávacích programov v rámci projektu ESF s názvom „Skvalitnenie
odborného vzdelávania v Slovenskej republike na úrovni ISCED 3 C“ (september 2005 –
december 2007) bola vyuţitá metóda analýzy povolaní DACUM (skratka pre Developing
a Curriculum), ktorá vyuţíva tímovú prácu skúsených odborníkov usmerňovanú facilitátorom.
Výsledkom projektu, ktorý realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, bolo nakoniec
vypracovanie 15 štátnych vzdelávacích programov na úrovni ISCED 3C, ktoré reflektujú
potreby a poţiadavky podnikateľskej sféry na základe dotazníkového prieskumu, ktorý sa
zrealizoval vo vybraných regiónoch so zameraním na cieľovú skupinu zamestnávateľov.
Politiky z posledného obdobia zamerané na zapojenie sociálnych partnerov a (alebo)
príslušných podnikov do posilnenia poskytovania OVP sú zaloţené výlučne na výzvach na
spoluprácu. Ţiadne incentívy na podporu tých, ktorí sú ochotní a schopní spolupracovať,
a na rozlíšenie medzi nimi a čiernymi pasaţiermi, ktorí sa len vezú, neboli stanovené. Od
všetkých návrhov, ako bol odvodový fond, navrhnutý v 90. rokoch, alebo zavedenie
daňových stimulov, navrhované na začiatku 21. storočia, sa upustilo. V dôsledku toho
chýbajú skúsenosti a chýbajú aj skutoční odborníci, ktorí by skúmali problematiku z hľadiska
jednotlivých sociálnych partnerov. Len finančne silné podniky a silno rastúce sektory majú
zdroje na realizáciu štúdií o potrebách zručností a povolaní. Dôleţitým zistením je, ţe podľa
prieskumu o ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave CVTS3, realizovanom v roku 2003, aţ
72 % podnikov vyhlásilo, ţe nepotrebuje hodnotiť potreby ďalšieho vzdelávania a prípravy
(najvyšší podiel v EÚ) a podľa údajov Eurostatu sa v roku 2007 zúčastnilo na vzdelávaní
a príprave len 3,9 % dospelých vo veku 15-64 rokov (najniţší podiel v rámci krajín EÚ,
ďaleko pod benchmarkom EÚ 12,5 %).
Na základe decentralizačnej reformy sú samosprávne kraje zodpovedné za siete škôl a za
regionálny rozvoj. Keďţe stratégie regionálneho rozvoja sa vo veľkej miere týkajú
sekundárneho OVP, veľkým pozitívom je, ţe kraje vyuţili jedinečnú príleţitosť čerpania
prostriedkov EÚ na vypracovanie analýz a strategických dokumentov. Existuje niekoľko
príkladov strategických rozvojových dokumentov, ktoré uţ kraje vypracovali s vyuţitím aj
zdrojov ESF a ktoré obsahujú hodnotenie potrieb trhu práce a návrhy zmien v poskytovaní
OVP. Jeden z veľmi dobrých dokumentov, ktorý moţno uviesť, bol napr. vypracovaný
v Bratislavskom kraji (pozri nasledujúci príklad politiky). A opäť je na novom zákone o OVP,
aby navrhol nástroje, vrátane fiskálnych, na stimuláciu cielených aktivít a podporu
koherentnosti v opatreniach politík regionálneho rozvoja. Nielen školy, sluţby zamestnanosti
a poradenské sluţby sa musia zlepšiť, ale aj hospodárska politika sa musí prispôsobiť
potenciálu príslušných regiónov a záujmom ich obyvateľov.
Slovensko prilákalo veľa investorov do podnikov s montáţnymi kapacitami vďaka klíme
podporujúcej podnikanie a pracovnej sile akceptujúcej nízku mzdu, avšak bez ohľadu na
priania obyvateľov a účinky otvoreného trhu práce EÚ. V dôsledku toho podniky čelia
nedostatku pracovnej sily a krajina stráca produkciu, pretoţe 10 % pracovnej sily zo
Slovenska je podľa odhadov Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku zamestnaných
v zahraničí. Navyše, u mladých ľudí pracujúcich v zahraničí a v nových výrobno-montáţnych
závodoch, ktorých počet v krajine prudko narástol, je signalizovaná vysoká
prekvalifikovanosť. Nie je zatiaľ jasné, či sa vláde na riešenie problémov
s prekvalifikovanosťou podarí prilákať investorov, ktorí majú záujem o sofistikovanejšiu
výrobu. Okrem toho nie je jasné, do akej miery sa budú mladí ľudia pracujúci v iných
krajinách EÚ vracať späť a či politika na motiváciu ich návratu, ktorá je v súčasnosti
predmetom diskusii na ministerstve práce, sociálnych vecí s rodiny, bude fungovať.
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5.2.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Vybudovanie centier OVP v Bratislavskom samosprávnom kraji
Politika vychádza z projektu ESF s názvom „Centrá odborného vzdelávania
a informácií ako základ pre prispôsobenie vzdelávania poţiadavkám trhu práce“
(1. júna 2006 – 30. septembra 2007).

B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Potreba vybudovania centier odborného vzdelávania a informácií vyplynula zo
zvýšených nárokov na efektívnu komunikáciu so zamestnávateľmi, z potreby
pruţnejšieho reagovania OVP na poţiadavky trhu práce a podpory inovácií študijných a
učebných odborov. Centrá by mali byť zriadené na vybraných stredných školách
poskytujúcich OVP zameraných na šesť sektorov: stavebníctvo, elektrotechnika,
strojárstvo, potravinárstvo, obchod a sluţby a chémia.
Merateľné ciele
Hlavným cieľom projektu je vybudovať šesť sektorovo orientovaných centier odborného
vzdelávania a informácií v Bratislavskom kraji:
Hlavné ciele projektu zahrnujú:
- iniciovanie spolupráce so zamestnávateľmi v rámci šiestich odvetvových
partnerstiev pri tvorbe nových vzdelávacích programov,
- vývoj a skúšobné testovanie šiestich na mieru šitých rekvalifikačných kurzov pre
absolventov škôl,
- vzdelávanie učiteľov v oblasti prípravy a riadenia programov ďalšieho vzdelávania,
- analýzu súčasného stavu v OVP na stredných školách v Bratislavskom
samosprávnom kraji, realizovanú jednotlivými odvetviami,
- prieskum poţiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu.
Merateľné ciele projektu budú súvisieť s úlohami, ktoré budú centrá plniť. Úlohy budú
napr. zahrnovať:
- zber informácií o príslušných skupinách študijných a učebných odborov, ktoré sa
poskytujú v regióne, vrátane zoznamov odborov a odborných zameraní, počtu
ţiakov atď.,
- komunikáciu so zamestnávateľmi a potenciálnymi investormi, okolitými regiónmi
a zahraničnými partnermi v rámci sektoru,
- zber informácií a vybudovanie vlastných kniţníc a sietí konzultantov,
- sledovanie nových trendov v technológiách príslušných odborov, komunikácia so
školami a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v otázkach obsahu
vzdelávania v príslušných odboroch na školách,
- sledovanie stavu kvalifikovanosti učiteľov a odbornosti vyučovania odborných
predmetov a praktického vyučovania,
- komunikáciu s autormi právnych noriem, pripomienkovanie nových návrhov
zákonov, vyhlášok, atď.,
- komunikáciu s krajským úradom práce a sledovanie stavu nezamestnanosti
absolventov príslušných stredných škôl, spoluprácu so Štátnym inštitútom
odborného vzdelávania pri úpravách v skladbe študijných a učebných odborov a pri
zosúlaďovaní obsahu vzdelávania s poţiadavkami zamestnávateľov,
- prácu na návrhoch nových profesií, ktoré môţe trh práce v jednotlivých oblastiach
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-

-

vygenerovať v nasledujúcich piatich aţ desiatich rokoch, zhromaţďovanie námetov
pre nové kurikulá,
spoluprácu so zamestnávateľmi a inými subjektmi pri tvorbe štandardu materiálnotechnického vybavenia pre prípravu v jednotlivých odboroch štúdia, ako aj s autormi
učebníc, učebných pomôcok atď.,
koordináciu ponuky vzdelávacích sluţieb širokej verejnosti, najmä firmám
a podnikom, ktoré potrebujú preškoliť či rekvalifikovať svojich zamestnancov,
spolupráca pri tvorbe a realizácii projektov, najmä zo zdrojov ESF,
vytvorenie a dopĺňanie databázy absolventov (sledovanie ich uplatňovanie sa na
trhu práce), ale aj partnerských organizácií a firiem pôsobiacich v príslušnej oblasti,
zlepšenie vzťahov s verejnosťou, popularizácia príslušných študijných a učebných
odborov atď.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory

-

-

30 učiteľov celkovo v šiestich centrách, ktorí boli vyškolení na prípravu a riadenie
programov ďalšieho vzdelávania
48 absolventov, ktorí sa zúčastnili na rekvalifikačnom kurze šitom na mieru pre
potreby zamestnávateľov (plus 150 absolventov vyškolených v priebehu 2 rokov po
ukončení projektu)
1 000 študentov stredných škôl poskytujúcich OVP, ktorí boli nepriamo ovplyvnení
prostredníctvom modernizovaného kurikula (2 roky po skončení projektu)
Stav implementácie

Projekt ESF bol ukončený, avšak politika sa ďalej implementuje samosprávnym krajom.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Projekt bol implementovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Dopytový projekt sa realizoval v rámci Európskeho sociálneho fondu, v rámci
Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3, priorita 2 „Rozvoj
celoţivotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania
kvality ľudských zdrojov“, opatrenie 2.1 „Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre
potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora“.
Projekt je v súlade s politikami OVP a celoţivotného vzdelávania a prispieva k podpore
partnerstva v politike OVP.
Kľúčoví aktéri
Projekt ESF bol implementovaný Krajským školským úradom (štátna správa)
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a šiestimi odbornými strednými
školami (pilotnými centrami). V súčasnosti je hlavným aktérom samosprávny kraj, ktorý
koordinuje spoluprácu so všetkými ostatnými aktérmi, vrátane zamestnávateľov.
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
V rámci projektu bola vypracovaná analýza súčasného stavu odborného vzdelávania
na stredných školách Bratislavského samosprávneho kraja a zrealizoval sa prieskum
poţiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu, ktorých cieľom bolo
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identifikovať vhodné pilotné centrá a špecifikovať ich úlohy. Pri hodnotení vplyvu sa
vychádzalo z kontroly plnenia vyššie uvedených úloh a do úvahy sa brali ukazovatele
úspechu, ktoré sú uvedené v nasledujúcom bode. Evaluačná štúdia nebola zatiaľ
vypracovaná, hodnotenie vplyvu však bude poskytnuté v rámci monitorovania politiky
Bratislavským samosprávnym krajom.
Ukazovatele úspechu
-

Vybudovanie šiestich centier odborného vzdelávania a informácií
Vytvorenie šiestich sektorovo zameraných partnerstiev
Počet učiteľov vyškolených na prípravu a riadenie programov ďalšieho vzdelávania:
30
Počet absolventov, ktorý ukončili na mieru šité rekvalifikačné kurzy: 48
Integrácia výsledkov do iných politík

Výsledky analýzy súčasného stavu odborného vzdelávania a prieskumu poţiadaviek
zamestnávateľov sa vyuţili pri vypracovaní strategického dokumentu o optimalizácii
sústavy študijných a učebných odborov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Okrem
toho by sa mala podobná politika implementovať vo všetkých krajoch Slovenska, ako je
moţné vidieť z legislatívneho zámeru nového zákona o OVP. Zákon by mal určiť
kritériá na udelenie práva pre radové školské zariadenie pouţívať označenia „centrum
odborného vzdelávania“.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Pri vytváraní väzieb medzi vzdelávaním s potrebami trhu práce je rozhodujúca
spolupráca so zamestnávateľmi. V projekte sa predpokladalo vytvorenie 120
informačných miest zamestnávateľov. Skúsenosti ukazujú, ţe zber informácií od
zamestnávateľov bude vyţadovať obdobie vzájomného vzdelávania. Viac času je treba
na stabilizáciu toku informácií a na dosiahnutie spoľahlivých a validných údajov.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Slabým miestom politiky sa môţe stať financovanie centier. Očakáva sa, ţe táto otázka
bude objasnená v novom zákone o OVP, od ktorého sa očakáva riešenie tejto
problematiky na celoštátnej úrovni.
Ďalšou otázkou, ktorá sa má riešiť na celoštátnej úrovni, je vývoj metodiky zberu
údajov o potrebách zručností a ostatných údajov o trhu práce vo väzbe na vzdelávanie.

5.3 Spojenie vzdelávania sa s prácou
5.3.1. Pokrok v politike od roku 2002
Na Slovensku neexistuje typický učňovský systém. Všetci mladí ľudia bez ohľadu na to, či
navštevujú gymnázium alebo niektorú školu poskytujúcu OVP, sú zo zákona povaţovaní za
ţiakov. Pred rokom 1989 sa podporovalo zriaďovanie tzv. komplexných stredných odborných
učilíšť, aby sa čo najviac praktického vyučovania poskytovalo priamo na školách.
V niektorých profesiách je samozrejme nevyhnutné poskytovať praktické vyučovanie na
pracovisku, ale OVP na Slovensku sa realizuje dominantne na školách. Podpora učenia sa
na pracovisku sa začala objavovať len nedávno v dôsledku nedostatku pracovných síl
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a nespokojnosti zamestnávateľov s absolventmi škôl. V 90. rokoch a na začiatku 21. storočia
sa zamestnávatelia veľmi zriedkavo zaujímali o investovanie do vzdelávania ţiakov OVP na
pracovisku. Samozrejme, ţe zamestnávatelia sú naklonení tomu, aby investovali do
vzdelávania zamestnancov na pracovisku, ale z dôvodu charakteru podnikov a nedostatku
disponibilných prostriedkov je v mnohých firmách podiel dospelých na ďalšom odbornom
vzdelávaní medzi najniţšími v EÚ a potreba vzdelávať zamestnancov nie je vnímaná ako
dôleţitá (pozri časť 5.2.1.)
Firmy sú stimulované poskytovať odbornú prípravu jediným opatrením. Podľa § 19, ods. 2
písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa
vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov a vzdelávanie ţiakov stredných odborných
učilíšť povaţuje za odpočítateľnú poloţku dane. Čo sa týka študentov, vymedzenie je veľmi
úzke, pretoţe povinné náklady štátu sa nemôţu nahrádzať. V dôsledku toho by daňové
úrady nemuseli prijať takúto poloţku v prípade, ţe by existovali pochybnosti o tom, ţe išlo
o poskytnutie dodatočnej odbornej prípravy. V praxi majú záujemcovia o poskytovanie
odbornej prípravy na pracovisku pre ţiakov počiatočného OVP tri alternatívne moţnosti.
Súkromná firma môţe zriadiť súkromnú školu a (alebo) pracovisko praktického vyučovania
a môţe získať spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe kapitačného príspevku,
ktorý je rovnaký ako pri verejnej inštitúcii. Podniky však nepovaţujú takýto prístup za
efektívne vynaloţenie nákladov a na Slovensku je len jeden podnik, ktorý má zriadenú
súkromnú školu, a to hutnícka spoločnosť Ţeleziarne Podbrezová, a.s., ktorá je
zriaďovateľom Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho.
Ziskové podniky čeliace nedostatku pracovnej sily, napr. Volkswagen alebo U.S. Steel, sa
stavajú pozitívne k investovaniu do praktickej prípravy, bez ohľadu na to, či sa bude
realizovať zo zisku alebo formou odpočítateľnej poloţky dane. Tieto veľké podniky sa stavajú
pozitívne aj k poskytovaniu odbornej prípravy vo vlastných zariadeniach. Niektoré podniky sú
otvorené poskytovať prípravu na pracovisku, ak je výsledkom produktívna práca (napr.
v sektore sluţieb), pretoţe náklady na prípravu hradia z príjmov. Vzdelávanie sa na
pracovisku sa očakáva aj v rámci odbornej prípravy zamestnancov novootvorených závodov
strategických investorov. Z najvýznamnejších prípadov moţno spomenúť napr. spoločnosť
PSA Slovakia, s.r.o., ktorá získala 111 237 475 Sk a spoločnosť KIA Motors Slovakia, s.r.o.,
ktorá získala 153 147 236 Sk na vzdelávanie v rámci štátnej pomoci pre veľkých investorov.
Pomoc bola poskytnutá prostredníctvom verejných sluţieb zamestnanosti.
Všetky návrhy na stimuláciu vzdelávania sa na pracovisku v rámci všeobecných politík na
stimulovanie zamestnávateľov na spolufinancovanie OVP boli odmietnuté s odôvodnením,
ţe to vytvára priestor pre neefektívne alokovanie zdrojov. Nízka daň 19 % z príjmu
právnických osôb sa do roku 2008 povaţovala za dostatočný stimul na efektívne
investovanie do vzdelávania (pozri časť 6.3.1.).
Ďalej sa očakáva, ţe zákon o OVP podporí vzdelávanie sa na pracovisku aj inými ako
finančnými nástrojmi tým, ţe vytvorí prostredie, ktoré bude pozitívne naklonené úzkej
spolupráci medzi školami a podnikmi. Hoci neboli zatiaľ z centrálnej úrovne zavedené ţiadne
politiky tohto typu, pozitívne príklady vzišli z miestnych/regionálnych iniciatív, kde investori
citliví na rozvoj ľudských zdrojov spolupracovali s orgánmi zodpovednými za rozvoj ľudských
zdrojov (pozri príklad politiky v časti 5.4.2.)
Politiky integrujúce vzdelávanie sa a prácu zamerané na absolventov škôl, ktorým chýbajú
zručnosti vyţadované na pracovisku, prichádzajú tieţ zo sluţieb zamestnanosti ako vidieť
z nasledujúceho príkladu politiky.
5.3.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Prax absolventov stredných škôl na pracovisku
Politika bola zavedená v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti
s účinnosťou od 1. februára 2004 a upravená novelou tohto zákona s účinnosťou od
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1. mája 2008.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Nezamestnanosť mladých ľudí je dlhodobý problém, v ktorom sú identifikované dve
rizikové skupiny:
- občania s nízkym vzdelaním a nízkou kvalifikáciou (veľmi často Rómovia), ktorí
potrebujú získať kvalifikáciu na to, aby sa mohli uplatniť na trhu práce,
- absolventi stredných škôl, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie kvôli nesúladu
ich kvalifikácie s potrebami trhu práce alebo kvôli nedostatku praxe v prípade
zamestnávateľov, ktorí hľadajú skúsených zamestnancov.
Uvedená politika sa zameriava na druhú skupinu. Absolventi, ktorí majú záujem
o absolventskú prax, sú umiestňovaní na základe dohody medzi zamestnávateľom
a verejnými sluţbami zamestnanosti.
Merateľné ciele
Hlavným cieľom je rozvoj zamestnaneckých zručností a špecifických odborných
zručností, ktoré sú atraktívne pre zamestnávateľov.
Od absolventa sa očakáva, ţe bude pracovať 20 hodín týţdenne v období šiestich
mesiacov, pričom dostáva odmenu. Výška odmeny sa zvyšovala z pôvodnej mesačnej
sumy 1 500 Sk na 1 700 Sk atď., aţ na sumu 5 130 SK, ktorá platí od mája 2008. Po
ukončení praxe absolvent získa potvrdenie o praxi; jeho účasť na práci sa nepovaţuje
za zamestnanie, ale za obdobie vzdelávania sa na pracovisku. Hoci konečným cieľom
politiky je umiestnenie absolventov, efektívnosť tohto nástroja nie je moţné kontrolovať
individuálne. K dispozícii sú len agregované údaje bez špecifických analýz.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Nezamestnaní absolventi škôl do dvoch rokov po skončení stredoškolského alebo
vysokoškolského štúdia a do 25 rokov veku, evidovaní na úrade práce.
Stav implementácie
Politika sa implementuje od roku 2004 podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách
zamestnanosti.
Tabuľka 16
Počet absolventov zaradených na absolventskú prax v rokoch 2004-2007
2004
2005
2006
2007
Počet zaradených
14 462
24 838
14 503
8 937

Spolu
62 740

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Počet zaradených sa zniţoval s klesajúcou nezamestnanosťou a rastúcou tvorbou
pracovných miest.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika sa implementuje na celoštátnej úrovni, administrovaná je na regionálnej úrovni.
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Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika sa implementuje v rámci skupiny nástrojov aktívnej politiky trhu práce
vymedzených v zákone o sluţbách zamestnanosti.
Kľúčoví aktéri
-

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Špecifické evaluačné štúdie sa nerealizovali, pretoţe samotné opatrenie sa nepovaţuje
za problematické. Keďţe na úradoch práce je evidovaných viac ako 12 mesiacov len
8 % absolventov, nerealizovali sa ţiadne špecifické hodnotenia. Na druhej strane sa
posledné zvýšenie v odmeňovaní absolventov môţe v budúcnosti ukázať ako
kontraproduktívne, pretoţe jeho výška sa rovná výške ţivotného minima.
Ukazovatele úspechu
Špecifické ukazovatele úspechu neboli stanovené.
Integrácia výsledkov do iných politík
Očakávania ako aj výsledky sú zohľadňované pri vypracovávaní individuálnych akčných
plánov jednotlivých uchádzačov o zamestnanie. Ak sa absolventská prax nepovaţuje za
vhodný nástroj, vyuţiť sa môţu iné nástroje. V súčasnosti je na absolventskú prax
zaradený takmer kaţdý, kto prejaví záujem. Záujemcovia môţu byť alternatívne
zaradení na rekvalifikáciu (zaradených bolo 12 % zo všetkých uchádzačov
o zamestnanie) alebo môţu dostať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (v rámci
tohto nástroja bolo zaradených 11 % zo všetkých uchádzačov o zamestnanie). Niektorí
absolventi sú zamestnaní vďaka príspevku, ktorí dostávajú zamestnávatelia na podporu
zamestnávania znevýhodnených (10 % zo všetkých uchádzačov o zamestnanie
zaradených v rámci tohto nástroja sú absolventi).
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Absolventi povaţujú výšku odmeňovania za veľmi nízku a nechápu, ţe príspevok je
určený na pokrytie nákladov spojených s moţnosťou ich vzdelávania sa na pracovisku.
Tieto sťaţnosti tvorcovia politiky akceptovali a výška finančného príspevku bola určená
vo výške ţivotného minima.
Úrady práce chceli, aby zamestnávatelia naplánovali pracovnú činnosť rovnomerne na
všetky pracovné dni a vyslovene odmietali prijímať pracovné výkazy s 8 hodinami na
deň, aby zabránili sústredeniu pracovného úväzku v objeme 20 hodín do niekoľkých dní.
V praxi však nie je moţné skontrolovať, či pracovné výkazy zodpovedajú realite.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
20 pracovných hodín do týţdňa za 5 130 Sk v čistom, čo predstavuje vyše 10 000 Sk
čistej mzdy pri zamestnaní na celý úväzok, by sa mohlo povaţovať za lepšiu voľbu ako
priamy vstup do zamestnania, hoci absolventi nemôţu byť zaradení na absolventskú
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prax po druhý raz, pretoţe nástroj by ich mohol odrádzať od ukončenia tejto praxe pred
uplynutím doby šiestich mesiacov, aby mohli nastúpiť na reálne pracovné miesto.
Politiku bude preto potrebné vyhodnotiť, aby sa zabránilo tomuto efektu. Okrem toho by
sa mohla vypracovať štúdia na identifikáciu špecifických a nešpecifických zručností
nadobudnutých v rámci absolventskej praxe, ktorá by mohla poskytnúť cennú spätnú
väzbu na prispôsobenie počiatočného OVP potrebám trhu práce. V budúcnosti by sa
mala absolventská prax zamerať na rozvoj špecifických zručností.

5.4. Integrácia potrieb zručností a kompetencií na trhu práce do OVP
5.4.1. Pokrok v politike od roku 2002
Aby sa potreby zručností a kompetencií poţadované trhom práce mohli integrovať do OVP, najprv je
potrebné vyjasniť si slovník, ktorý sa týka zručností a kompetencií. Zatiaľ čo zamestnávatelia sú
obyčajne schopní hovoriť o činnostiach, ktoré je potrebné zvládnuť v pracovnom procese
a o potrebných povolaniach, edukátori hovoria radšej o obsahu vyučovania. Posun v slovníku od
obsahu k výstupom, iniciovaný edukátormi na začiatku 90. rokov, bol v počiatočnom OVP podporený
stanovením Štandardu stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy v Slovenskej
republike, ktorý vypracoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v roku 2002. Následne bola
vypracovaná metodická príručka pre tvorbu kurikula v stredoškolskom OVP a dokument Návrh
koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy v Slovenskej republike, ktorý schválila vláda v roku 2007.
Školský zákon z roku 2008 zaviedol kurikulárnu reformu na základe 20 štátnych vzdelávacích
programov pre OVP na úrovni ISCED 3A a 15 štátnych vzdelávacích programov pre OVP na úrovni
ISCED 3C, ktoré ponúkajú rámec pre tvorbu decentralizovaného kurikula – tvorbu individuálnych
školských vzdelávacích programov prispôsobených regionálnym potrebám. Jednou z najdôleţitejších
úloh pri vypracovávaní školského kurikula je reflektovať potreby trhu práce, ktoré sa týkajú zručností
a kompetencií. Aby sa to mohlo uskutočniť, musia byť vhodne identifikované potreby trhu práce
a informácie prichádzajúce od zamestnávateľov musia byť prenesené do slovníka zručností
a kompetencií.
Ministerstvo školstva podporilo zapájanie podnikov a zamestnávateľov do spolupráce s OVP
(pozri tieţ časť 5.2.) rekonštrukciou sektorových odborných komisií, zriadených pri Štátnom
inštitúte odborného vzdelávania, ktoré permanentne inovujú kurikulá (2001), zavedením
metódy DACUM pri zapájaní zamestnávateľov do tvorby kurikula (2005) a tieţ prilákaním
zástupcov zamestnávateľov pre účasť na skúškach na ukončenie štúdia, čo bolo posilnené
vyhláškou ministerstva školstva č. 510/2004 Z. z. Tieto aktivity však nepredstavovali
systematickú zmenu v spolupráci, pretoţe spolupráca vychádzala dominantne z aktivít
nadšených jednotlivcov. Pre podniky a zamestnávateľov, ktorí si v 90. rokoch a na začiatku
21. storočia vyberali z mnoţstva nezamestnaných kvalifikovaných a skúsených pracovníkov,
vznikla nová situácia v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily v dôsledku silného rastu
ekonomiky a migrácie do EÚ. Zamestnávatelia, ktorí odrazu čelili problémom s náborom
pracovníkov, začali analyzovať trh práce, vrátane ponuky absolventov OVP a začali tlačiť na
školy, aby sa riadili ich potrebami.
Veľa inštitúcií, tlačených naliehavosťou riešenia problému, začalo realizovať určité ad hoc
prieskumy s rozličnou kvalitou metodológie, napr.:
- Regionálna obchodná a priemyselná komora v Ţiline, ktorú SOPK poverila touto úlohou
po debate s ministerstvom školstva,
- samosprávne regióny a veľké mestá pri vypracovaní svojich rozvojových plánov,
- sektorové orgány zamestnávateľov, napr. Zdruţenie automobilového priemyslu
Slovenskej republiky, v súvislosti s odhadom počtu chýbajúcich profesií,
- koordinátori projektov ESF zameraných na učiace sa regióny v súvislosti s vypracovaním
plánov učiacich sa regiónov.
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Nedostatok pracovnej sily viedol k okamţitému pochopeniu dôleţitosti systémovej zmeny,
ktorú dlhodobo presadzovali odborníci v OVP, avšak politici a tvorcovia politiky ju
nepovaţovali za veľmi naliehavú. Systémová podpora spolupráce a zohľadňovanie potrieb
trhu práce pri poskytovaní OVP sa teraz očakáva od nového zákona o OVP, ktorý má byť
predloţený do vlády v novembri 2008. Zákon by mal ustanoviť inštitucionálnu infraštruktúru
pre takúto spoluprácu (pozri tieţ časť 6.2.1.). Návrh tohto zákona je veľmi sľubný, bude však
potrebné vyriešiť dôleţitý problém - nedostatok skúseností pri identifikácii potrieb trhu práce,
čo ukázal vývoj v rokoch 2006-2008.
V nadväznosti na vyhlásenie vlády z roku 2006, v ktorom sa deklarovala vôľa „zabezpečiť
koordináciu odborného vzdelávania a trhu práce” ministerstvo školstva poverilo okrem iného
Štátny inštitút odborného vzdelávania dvoma úlohami:
- Úloha č. 1.6 Vypracovať návrh systému koordinácie OVP pre trh práce
- Úloha č. 1.12 Sledovať odborné vzdelávanie z hľadiska dlhodobých potrieb trhu práce,
vzdelávacej ponuky škôl, rozvoja záujmu o vzdelávanie v školách poskytujúcich OVP
a situácie a moţností spolupráce medzi inštitúciami trhu práce a školským systémom,
poţiadaviek a potrieb zamestnávateľov týkajúcich sa prípravy absolventov
Druhá úloha nebola splnená uspokojivo kvôli nedostatku skúseností. V dokumente Návrh
systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v Slovenskej republike,
schválenom ministerstvom školstva v marci 2007, Štátny inštitút odborného vzdelávania
navrhol zriadenie rád OVP (teraz sú zakomponované do návrhu zákona o OVP spolu
s vytvorením sektorových/regionálnych centier odborného vzdelávania, z ktorých budú
všetky zapojené do zberu a analýzy údajov o OVP a trhu práce). V dokumente sa tieţ
explicitne uvádza potreba prognózovania „meniacich sa potrieb v oblasti kvalifikácie … a …
analýza profesií/povolaní …”. V ďalšom dokumente, schválenom ministerstvom školstva
v septembri 2007, Štátny inštitút odborného vzdelávania navrhol vypracovať v spolupráci
s inštitúciami verejných sluţieb zamestnanosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
model dlhodobého prognózovania potrieb trhu práce pre potreby OVP. Neboli však
realizované ţiadne spoločné aktivity a rezorty pokračujú v riešení tejto problematiky zo
svojho špecifického hľadiska.
Prieskum Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa zameriaval na „kľúčové vedomosti,
zručnosti a kompetencie budúcich absolventov stredných škôl OVP”, a preto sa dokument
s názvom Odvetvová analýza potrieb zamestnávateľov a pripravenosti absolventov pre vstup
na trh práce v Slovenskej republike, ktorý inštitút vypracoval v roku 2007, obmedzoval len na
absolventov počiatočného OVP.
Inštitút pre výskum práce a rodiny uskutočnil sociologický prieskum zamestnávateľov (so
vzorkou 260 subjektov), v rámci ktorého skúmal voľné pracovné miesta a nesúlad medzi
poţiadavkami zamestnávateľov a ponukou uchádzačov o zamestnanie. Analýza bola
dominantne zameraná na identifikáciu chýbajúcich kvalifikácií a povolaní podľa KZAM a len
čiastočne na identifikáciu zručností a kompetencií.
Jedným z cieľov projektu ESF Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému
celoţivotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce, realizovanom v rokoch 2004-2007,
bolo „vytvoriť a zaviesť systém monitorovania, prieskumu a dizajnu vzdelávacích potrieb,
odvodený od technológií aplikovaných v jednotlivých sektoroch ekonomiky”. Na rozdiel od
pôvodných očakávaní projekt prispel skôr k identifikácii budúcich politík a odporúčaní
v súvislosti s ďalším výskumom v danej oblasti ako k vývoju relevantného know-how. Je
veľmi pravdepodobné, ţe v tomto projekte rezortu školstva neboli k dispozícii odborníci pre
oblasť prognózovania potrieb zručností zaloţenom na makroekonomickom modeli
a prekvapivo ani pre oblasť predvídania potrieb zručností na základe dotazníkov a (alebo)
podobných „jemných” metód. Zároveň v Sektorovom operačnom pláne ESF Ľudské zdroje
bolo vyčlenené opatrenie 3.3.B, určené na podporu projektov skorého rozpoznania potrieb
zručností a identifikáciu potrieb trhu práce, ale riadiaci orgán opäť nebol schopný vyuţiť
zdroje na tento účel. Nakoniec neboli v rámci týchto opatrení zrealizované ţiadne aktivity,
očividne kvôli chýbajúcim odborným kapacitám.
Hoci Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vyvinul ekonometrický model zaloţený na
aplikácii modelov ECM (Error Correction Models), tento model nie je zameraný na detailný
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vývoj potrieb trhu práce. Ústav by však bol schopný vypracovávať prognózy potrieb zručností
a vyuţívať svoj vlastný systém makroekonomického prognózovania aj v tejto oblasti a (alebo)
participovať na vývoji/implementácii európskeho systému prognózovania trendov
zamestnanosti, ktorý podporuje sieť Skillsnet a Rada EÚ (pre vzdelávanie). Podmienkou
akéhokoľvek ďalšieho pokroku v tejto oblasti je zapojenie ďalších odborníkov s
konkurenčnými platmi. Podobne nevyhnutná je revitalizácia výskumných kapacít aj v
súvislosti s predvídaním potrieb zručností, kde by opäť projekt Cedefopu Skillsnet mohol
poskytnúť podporu pre rozvoj paneurópskeho know-how na zabezpečenie zberu validných
údajov v budúcnosti. Dopyt po know-how bude nepochybne existovať v podnikoch, ktoré
budú robiť prieskumy, ktoré budú vychádzať z budúceho zákona o OVP a záujmu regiónov,
aktérov z priemyslu/sektorov, ktorí uţ realizujú neštandardizované prieskumy. Zároveň sú
tvorcovia politík a mnohí zamestnávatelia práve teraz pod tlakom a poţadované sú skôr
okamţité aktivity ako dlhodobý výskum, ktorý sa uplatní v ďalekej budúcnosti. Toto by mohlo
viesť k netrpezlivosti brzdiacej zámery podporujúce úsilie o váţny výskum.
5.4.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Spolupráca medzi miestnymi/regionálnymi orgánmi, vzdelávacími inštitúciami
a svetom práce – prípad Continental, s.r.o., Zvolen
Politika je implementovaná od roku 2006.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Na pracovnom stretnutí zamestnávateľov a zriaďovateľa stredných odborných škôl
v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bola frekventovane spomínaná
potreba uţšej spolupráce zamestnávateľov a stredných odborných škôl. Spolupráca by
sa mala týkať nielen prípravy absolventov - kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj
spolupráce pri inovácii učebných odborov a podmienok vykonávania praxe ţiakov
odborných škôl. Jeden zo zamestnávateľov, Continental Automotive Systems, s.r.o.,
Zvolen, jasne deklaroval svoje potreby zamestnancov s európsky porovnateľnou
kvalifikáciou a ochotu sa na ich príprave aktívne podieľať.
Merateľné ciele
Na prvých spoločných rokovaniach boli dohodnuté tieto špecifické ciele:
- vypracovanie nového kompetenčného profilu učebného odboru strojárskeho
a elektrotechnického zamerania tak, aby vedomosti a zručnosti absolventa boli na
úrovni obdobného odboru v Nemecku a Holandsku,
- vypracovanie systému praktickej prípravy ţiakov Zdruţenej strednej školy vo
Zvolene (ZSŠ) priamo v prevádzke firmy Continental Automotive Systems, s.r.o.,
Zvolen,
- identifikácia tých oblastí odborného vzdelávania, pre ktoré škola nemá materiálne
podmienky a ktoré môţe saturovať Continental Automotive Systems, s.r.o.,
špeciálnymi odbornými učebňami.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
-

Ţiaci ZSŠ vo Zvolene
Učitelia odborných predmetov ZSŠ
Rodičia
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Stav implementácie
Projekt je plánovaný na 3 roky. V júni 2008 bola ukončená pilotáţ projektu, prijaté
korekcie a projekt bol rozšírený na ďalšiu školu – ZSŠ Detva.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Ide o príklad regionálnej politiky v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Zásady, ktoré sa uplatňujú, resp. sa majú uplatňovať (zabezpečenie
kvality, uznávanie a mobilita, ekvivalencia rôznych vzdelávacích ciest,
prístup zaloţený na výsledkoch vzdelávania sa)
Tento prístup zapadá do rámca stratégie rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
BBSK, ktorý bol Zastupiteľstvom BBSK schválený v roku 2006. Čiastkové výstupy
projektu boli reflektované v príprave Regionálnej inovačnej stratégie BBSK (2008)
a Programu rozvoja BBSK (2008) pre OVP na úrovni ISCED 3A a 3C.
Kľúčoví aktéri
-

Continental Automotive Systems, s.r.o.
Zdruţená stredná škola vo Zvolene
Regionálne samosprávne orgány: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie
celoţivotného vzdelávania
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

-

Vytvorené boli modifikácie učebných plánov a osnov podľa potrieb zamestnávateľa.
V školskom roku 2006/2007 vykonávalo odbornú prax v Continentali 37 ţiakov ZSŠ
dvoch odborných zameraní.
V roku 2007 boli zriadené špecializované učebne pre automatizáciu a hydrauliku
priamo v závode Continental.
Pre školský rok 2007/2008 bol koordinovaný postup školy a Continentalu pri
oslovovaní ţiakov končiacich základnú školu a ich rodičov.
Boli pripravené podmienky pre rozšírenie spolupráce v školskom roku 2008/2009.
Ukazovatele úspechu

Všetci absolventi ZSŠ odborných zameraní strojárenstvo a elektrotechnika, ktorí
prejavili záujem pracovať v Continentali, boli prijatí. Zníţila sa tým miera
nezamestnanosti absolventov.
Integrácia výsledkov do iných politík
Po vyhodnotení projektu v roku 2009 sa predpokladá diseminácia výsledkov projektu aj
v iných regiónoch a sektoroch.
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E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Negatívny sentiment rodičov pochádzajúci z nedávnych čias, keď bola strojárska
výroba drasticky zníţená a potreba pracovnej sily v tomto sektore bola minimálna, bol
prekonaný.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Vypracovať a implementovať systém celoţivotného kariérového poradenstva.

6. Správa a financovanie
6.1. Kontext národnej politiky správy a financovania OVP
Od 1. júla 2002 bolo zodpovednosťou za zriaďovanie regionálnych verejných škôl
poverených osem samosprávnych krajov. Odvtedy sa o všetky stredné školy, vrátane škôl
poskytujúcich OVP, okrem súkromných, cirkevných a marginálneho počtu štátnych škôl so
zameraním presahujúcim región, stará jeden samosprávny orgán. Toto sa stalo po prvý raz
v dôsledku decentralizačnej reformy, ktorá začala vytvorením samosprávnych orgánov,
pokračovala redefinovaním zodpovedností medzi štátnou správou a samosprávou a bola
ukončená fiskálnou decentralizáciou s účinnosťou od 1. januára 2005.
Hoci regióny vedia lepšie identifikovať svoje potreby a vedia predchádzať zlému prideľovaniu
prostriedkov, otvorenou ostáva otázka, či tento systém financovania dostatočne stimuluje
miestnych aktérov na to, aby boli prostriedky alokované efektívne. Obce a samosprávne
kraje závisia podstatne od prostriedkov prenesených z centrálneho výberu daní (podielové
dane z výberu dane fyzických osôb), pretoţe podiel ich vlastných prostriedkov z miestnych
daní a poplatkov v ich rozpočtoch je marginálny. Efekt úspory nákladov, ktorý je obyčajne
výsledkom previazanosti medzi miestnym výberom a miestnymi výdavkami, tu nie je
prítomný v plnom rozsahu a pri rozhodovaní na miestnej/regionálnej úrovni sa v dôsledku
toho analýza očakávaných nákladov v porovnaní s očakávaným ziskom nevyuţíva v plnom
rozsahu.
V Programovom vyhlásení vlády zo 4. novembra 2002 bolo ohlásené zavedenie
financovania školstva na základe kapitačných normatívov. Reflektovalo pokles populácie
a nechuť orgánov rozhodovať o redukcii počtu škôl a študijných programov. Hlavná priorita
tejto reformy bola zameraná na „zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení pre vzdelávacie
inštitúcie”, ako to opakovane zdôrazňovalo ministerstvo financií, a na „racionalizáciu siete
škôl vo väzbe na decentralizačnú reformu”, ako sa zdôrazňovalo napr. v Národnom akčnom
pláne zamestnanosti na roky 2002 a 2003, ktorý bol v tej dobe jedným z kľúčových
dokumentov. Dokument sa zameriaval na harmonizáciu systémov vzdelávania a odbornej
prípravy s európskou stratégiou zamestnanosti a pripravil pôdu pre hladký vstup Slovenska
do EÚ. Neskôr sa tento dokument stal aj východiskom pre vypracovanie programových
dokumentov ESF.
Hoci boli vytvorené podmienky na zvýšenie zodpovednosti jednotlivých škôl a školských
zariadení a kapitačné financovanie významne zvýšilo transparentnosť v prideľovaní
prostriedkov, reforma neprispela k zlepšeniu politík rozvoja ľudských zdrojov. Namiesto toho
posilnila boj riaditeľov škôl, ktorí lákajú ţiakov, aby nastúpili na ich školu bez ohľadu na iné
faktory. Pozitívnym výsledkom politiky bolo zvýšenie efektívnosti nákladov verejnej sluţby
v oblasti vzdelávania, ktoré vidieť na zrušovaní/spájaní škôl. Zároveň však významne
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narástol počet súkromných škôl, ktoré profitujú z veľkorysého financovania z verejných
zdrojov a v skutočnosti často nahrádzajú zrušené školy a míňajú verejné zdroje pod inou
hlavičkou (pozri nasledujúcu tabuľku 17). Pozitívnemu účinku decentralizácie a kapitačného
financovania uškodilo to, ţe sa nezaviedla tvrdá kontrola kvality, ktorá by zabránila zhoršeniu
kvality absolventov, a ţe investície do vzdelávania sú vo všeobecnosti dlhodobo nízke Slovensko je na spodných priečkach EÚ v podiele investícií do vzdelávacích inštitúcií na
HDP.
Fiskálny tlak na rezort školstva je v neobyčajnom kontraste s veľkorysým financovaním
správy, ktoré je výsledkom decentralizačnej reformy. 88,6 % všetkých obcí, ktoré zahrnujú
spolu len 30,5 % všetkých obyvateľov, tvoria veľmi malé obce s menej ako 2 000 obyvateľmi
a v dôsledku toho s veľmi vysokým podielom administratívnych nákladov a veľmi nízkym
podielom disponibilných prostriedkov na vykonávanie obecných politík. Extrémna
fragmentácia obcí ako aj duálnosť v riadení na regionálnej úrovni, kde samosprávne orgány
a niektoré rezortné orgány štátnej správy (vrátane školstva) pôsobia paralelne, prispievajú
k problematickej efektívnosti a účinnosti správy.
Slovensko sa ešte stále nachádza v procese decentralizácie a bude si musieť premyslieť
komunálnu reformu zameranú na zoskupenie malých obcí a redefinovať zdieľanie moci
v regiónoch. Bude musieť tieţ modifikovať financovanie vzdelávania, osobitne OVP, pretoţe
systém orientovaný na kapitačné financovanie sa v praxi nevhodne vyvíja, keďţe sa zvyšuje
rozdiel medzi kompetenciami/kvalifikáciami získanými v rámci OVP a šancami na
zamestnanie.

6.2. Zmeny v administratívnych/inštitucionálnych štruktúrach
6.2.1. Pokrok v politike od roku 2002
Po rade zmien, ktoré sa týkali kompetencií v OVP od roku 1989, je teraz ministerstvo
školstva ústredným orgánom zodpovedným za počiatočné OVP a ďalšie OVP a ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny je zodpovedné za vzdelávanie pre trh práce. Hoci niektoré
ministerstvá sú zodpovedné za špecifické ďalšie OVP a Ministerstvo zdravotníctva SR má
dôleţitú autonómiu v počiatočnom a ďalšom OVP v oblasti zdravotníctva, vplyv ostatných
rezortných ministerstiev sa významne zmenšil od 1. júla 2001, keď im boli odobraté
kompetencie v oblasti zriaďovania a starostlivosti o stredné odborné učilištia v pôsobnosti ich
rezortu (Ministerstvo hospodárstva SR – 129 škôl, Ministerstvo pôdohospodárstva SR – 63
škôl, Ministerstvo výstavby SR - 22 škôl atď.).
„Decentralizácia a modernizácia verejnej správy” bola najdôleţitejšou reformou s dopadom
na správu a financovanie stredoškolského OVP. Koncepciu reformy schválila vláda v roku
2000. Krajské zastupiteľstvá a predsedovia ôsmich samosprávnych krajov boli po prvý raz
volení v decembri 2001 na obdobie štyroch rokov. Krajské samosprávne orgány začali
fungovať od roku 2002 a spolu s obcami začali preberať kompetencie od orgánov štátnej
správy. Následne sa uskutočnila aj reforma financovania výkonu týchto kompetencií. Časť
kompetencií nazvaných originálne kompetencie mala byť hradená z vlastných príjmov
samosprávy a časť nazvaná prenesené kompetencie, ktorá zahrnuje aj stredoškolské OVP,
z vopred určeného podielu celkových daní z príjmov fyzických osôb. Z výnosu daní z príjmu
fyzických osôb bolo 70,3 % prostriedkov od všetkých daňovníkov určených pre obce, 23,5 %
pre samosprávne kraje a 6,2 % zostávalo ako štátna rezerva.
Zodpovednosť vo vzťahu k základným školám a ostatným zariadeniam miestneho významu
bola prenesená na obce a zodpovednosť vo vzťahu k stredným školám, vrátane škôl
poskytujúcich OVP a ostatných zariadení regionálneho významu, bola prenesená na
samosprávne kraje. Niektoré kompetencie (osobitne tie, ktoré sa týkali distribúcie
prostriedkov) si však naďalej ponechal štát a paralelne s úradmi samosprávnych krajov
vznikli krajské školské úrady, ktoré boli zriadené spolu s novovytvorenými špecializovanými
orgánmi štátnej správy.
V súvislosti s decentralizáciou a reformou financovania školstva sa stále zdôrazňovala
racionalizácia siete škôl a vyvíjal sa tlak na zvýšenie počtu ţiakov na školách. Redukcia siete
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verejných škôl bola však spojená s rastúcim počtom súkromných škôl, ktoré často vyuţívali
priestory zrušených škôl a profitovali z výhodného financovania súkromných škôl v porovnaní
s verejnými školami (pozri nasledujúcu tabuľku). Moţno to vysvetliť tým, ţe školy majú nárok
na rovnaký kapitačný príspevok od štátu (na hradenie beţných výdavkov) v rámci tej istej
kategórie bez ohľadu na typ vlastníctva školy. Na rozdiel od verejných/štátnych škôl však
súkromné školy nemajú nárok na získanie príspevku od štátu alebo z verejných rozpočtov na
hradenie kapitálových výdavkov.
Tabuľka 17
Školy a školské zariadenia podľa vlastníctva vo vybraných rokoch
Školy a školské
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
zariadenia
Štátne/verejné
851
842
811
742
742
745
Súkromné
69
75
83
152
168
180
Cirkevné
50
61
72
78
78
78
Spolu
970
978
966
972
988
1 003
Zdroj: Ministerstvo školstva SR, sieť škôl

Súčasne sa bez ohľadu na uvedené diskrepancie v decentralizačnom procese začal veľmi
pozitívny proces získavania skúseností, pri ktorom sa kraje postupne zlepšili v tvorbe politík.
Regionálne rozvojové plány poskytli mnoţstvo kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov
a navrhli ambiciózne opatrenia vychádzajúce zo skutočného vlastníctva; efektívnosť politík
by však mohla byť čiastočne brzdená nedostatkom skúseností, osobitne skúseností
s prognózovaním budúceho sociálno-ekonomického vývoja v regióne a následne
prognózovaním potrieb zručností pracovnej sily. A tak stranícka tvorba politiky bude
nahradená politikou zaloţenou na faktických argumentoch len v prípade, ţe sa zlepšia
kapacity a know-how pre dodávanie neskreslených údajov a analýz. Naliehavo chýbajú
nástroje na analýzu údajov o trhu práce; školám sa neposkytuje kvalitná spätná väzba
v podobe kvantitatívnych údajov, na základe ktorej by mohli prispôsobovať svoje študijné
programy a objem absolventov potrebám trhu práce.
Nové impulzy prichádzajú z nového školského zákona účinného od 1. septembra 2008,
najmä v súvislosti s decentralizáciou tvorby kurikula, a z pripravovaného zákona o OVP.
Tento zákon bude zastrešovať proces zriaďovania regionálnych rád, ktorý bol iniciovaný na
začiatku 21. storočia, v rokoch 2002-2005 sa spomalil a bol obnovený v roku 2006.
Významné je, ţe inštitucionálne slabé väzby medzi školami poskytujúcimi OVP
a zamestnávateľmi sú povaţované za tému, ktorú je potrebné naliehavo riešiť.
Decentralizácia vytvorila rámec pre posilnenie spolupráce regionálnych aktérov. Zákon
o OVP počíta s vytvorením štvorstranných „krajských rád” pridruţených k samosprávnym
krajom, ktoré budú zloţené so zástupcov štátnej správy, samosprávy, zamestnávateľov
a zástupcov odborov a/alebo zamestnaneckých rád, a podrobne sa určia oblasti ich
zodpovednosti. Podobný štvorstranný orgán „Rada pre OVP” má byť zriadený na celoštátnej
úrovni na riešenie nadregionálnych tém.
6.2.2. Príklady opatrení politiky
A. Krátky opis/názov zmeny
Decentralizácia a modernizácia verejnej správy
Vláda na svojom zasadnutí 11. apríla 2000 schválila strategický dokument Koncepcia
decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Následne boli implementované politiky
(vytvorenie krajov v roku 2001, prenos kompetencií od roku 2002, fiskálna
decentralizácia na základe podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2005).
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B. Náčrt zmeny
Odôvodnenie
-

Posilnenie subsidiarity, zapojenie nových aktérov, vrátane regionálnych sociálnych
partnerov
Potreba regionálneho zamerania správy v OVP v dôsledku disparity regionálnych
trhov a segmentácie trhu práce
Merateľné ciele (v súvislosti so sekundárnym vzdelávaním vrátane OVP)

Úpravy siete škôl a školských zariadení ako aj študijných a učebných odborov na
- dosiahnutie efektívnejšieho prideľovania prostriedkov,
- uspokojenie dopytu na trhu práce,
- lepšie riešenie dopytu ţiakov (a rodičov) po sluţbách vzdelávania,
- modernizáciu správy.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
-

Primárna cieľová skupina: miestni/regionálni tvorcovia politiky a riadiaci pracovníci,
vrátane riaditeľov škôl
Sekundárne cieľové skupiny: učitelia, rodičia, ţiaci
Stav implementácie

Politika sa realizuje, v zásade bola ukončená v roku 2005, potrebné je však
vyhodnotenie dopadu a ďalšie zlepšenie.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika je implementovaná na celoštátnej úrovni s dominantným dopadom na regióny.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Ide o zastrešujúcu politiku, ktorá ovplyvňuje tvorbu politiky vo všetkých sektoroch a na
všetkých úrovniach. Z hľadiska politiky OVP je rozhodujúci dopad na regióny a zmeny
v regionálnych sieťach škôl a poskytovaní študijných a učebných odborov.
Kľúčoví aktéri (v súvislosti so sekundárnym vzdelávaním, vrátane OVP)
-

Ministerstvo financií
Ministerstvo školstva
Krajské školské úrady (štátna správa)
Úrady regionálnych samospráv (riadenie škôl)
Riaditelia škôl
D. Hodnotenie zmeny
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Výsledky decentralizačnej a modernizačnej reformy sú pravidelne monitorované, avšak
skôr fragmentovane z hľadiska jednotlivých pohľadov. Komplexná evaluačná štúdia
prezentujúca celkový dopad a návrhy na zmeny neexistuje. Na druhej strane bola
vypracovaná veľmi podrobná analýza sociálno-ekonomického vývoja v rámci
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programových dokumentov pre štrukturálnej fondy. Nasleduje príklad, ktorý poukazuje
na jednu z kľúčových slabých stránok reformy decentralizácie a modernizácie verejnej
správy - veľmi malý pokrok sa dosiahol v modernizácii verejnej správy, čo vidieť
osobitne zo slabého vývoja v elektronizácii riadiacich procesov. V Operačnom
programe Informatizácia spoločnosti na roky 2007-2013 z 29. júna 2007 sa uvádza, ţe
„oblasť informatizácie spoločnosti patrí k oblastiam, kde je priepasť medzi SR
a krajinami EÚ najvýraznejšia”. V hodnotení pokroku v implementácii iniciatívy „i2010”,
ktorá sa zameriava na sluţby eGovernmentu sa podľa tohto dokumentu Slovensko
umiestnilo na predposlednom mieste v EÚ.
Ukazovatele úspechu
-

Zriadenie miestnych/regionálnych inštitúcií
Redefinovanie a prenos kompetencií na nové inštitúcie s cieľom posilniť subsidiaritu
Stransparentnenie verejnej politiky, zefektívnenie nákladov a zefektívnenie
plánovania, implementácie a monitorovania verejnej politiky

V súvislosti s politikou OVP previazanie poskytovania OVP s potrebami trhu práce:
- reštrukturalizácia siete študijných a učebných odborov,
- prispôsobenie objemov a profilov absolventov regionálnym potrebám,
- nahradenie súčasnej roztrieštenosti politík zameraných na počiatočné OVP, ďalšie
OVP a vzdelávanie pre trh práce vývojom a implementáciou zastrešujúcej politiky
celoţivotného vzdelávania sa.
Integrácia výsledkov do iných politík
Rozvoj politík OVP v spojitosti s ostatnými regionálnymi politikami reflektujúcimi socioekonomické potreby príslušných regiónov.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Hoci by sa prenos kompetencií zo štátu na samosprávne orgány mohol povaţovať za
úspech, v súčasnosti je moţno lepšie vidieť dve riziká:
- „decentralizácia korupcie“, ako naznačila organizácia Transparency International,
v dôsledku nedostatočných kontrolných mechanizmov na miestnej/regionálnej
úrovni, okrem iného ako dôsledok slabých miestnych a regionálnych masmédií,
- rozbujnenie administratívy v dôsledku nedostatočného tlaku na efektívnosť
nákladov na niţších úrovniach (pozri tieţ časť 6.1.).
Modernizácia verejnej správy nebola riešená dostatočne a rozvoju e-sluţieb sa
nevenovala dostatočná podpora, pretoţe pozornosť bola dominantne zameraná na
decentralizáciu a vytvorenie novej administratívy, ktorá je pre politické strany oveľa
atraktívnejšia ako cielené úsilie o efektívnosť a účinnosť verejnej správy.
Čo sa týka politiky OVP, dominantný nástroj, ktorým je kapitačné financovanie, prispel
k deformácii systému OVP, pretoţe nebol zavedený ţiadny iný finančný nástroj. Vlády
odmietali daňové incentívy, ako aj zriadenie odvodového fondu, a naliehali na
zamestnávateľov, aby investovali do OVP zo zisku. Toto prispelo k podfinancovaniu
OVP. Navyše, neboli zavedené ţiadne korigujúce opatrenia na zabránenie odlivu
z programov na úrovni ISCED 3C do programov na úrovni ISCED 3A. V dôsledku
nedostatočnej kontroly kvality absolventov sa neúmerne rozrástli gymnáziá a programy
OVP na úrovni ISCED 3A, ktoré sú atraktívne pre rodičov a ţiakov, čo zníţilo štandardy
kvality absolventov.
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Ktoré problémy ostávajú otvorené?
V súvislosti s výsledkami decentralizácie:
- príliš rozbujnená administratíva (duálny systém štátnych a samosprávnych úradov)
s rizikom prekrývania,
- príliš veľa zástupcov (miestna samospráva, regionálna samospráva) –
5 komunálnych poslancov na 1 000 obyvateľov.
V súvislosti s modernizáciou:
- podstatné zlepšenie v elektronizácii riadiacich procesov a poskytovaní e-sluţieb.
V súvislosti s politikou OVP:
- opätovné premyslenie financovania OVP tak, aby bol stimulovaný rozvoj ľudských
zdrojov namiesto jednoduchého zniţovania výdavkov na verejné školstvo,
- kapitačné financovanie by sa malo vylepšiť, pretoţe jednotné normatívy pre rozličné
programy OVP, ktoré neberú vôbec ohľad na nákladovosť, nie sú bez fiskálnych
incentív pre zamestnávateľov na spolufinancovanie OVP udrţateľné,
- stimulovanie zamestnávateľov k investovaniu do OVP fiskálnymi incentívami,
- posilnenie právneho vzťahu medzi zamestnávateľmi a ţiakmi, ktorí sa pre nich
pripravujú, vrátane širšej podpory pre zavedenie finančných benefitov pre ţiakov.

6.3. Zmeny v systéme financovania OVP
6.3.1. Pokrok v politike od roku 2002
Hoci národné orgány v politických dokumentoch (Národný program výchovy a vzdelávania
v Slovenskej republike) deklarovali záväzok zvýšiť verejné výdavky na vzdelávanie
minimálne na 5 % do roku 2006 a minimálne na 6 % do roku 2010, táto politika bola
revidovaná pod tlakom priority zniţovania deficitu štátneho rozpočtu.
Tabuľka 18
Výdavky na vzdelávanie* ako % HDP a % všetkých verejných výdavkov
1995
2002
2003
2004
2005
% HDP
4,75
4,17
4,17
4,03
4,15
% všetkých verejných výdavkov 9,76
9,70
9,90
10,00 10,58

2006 2007**
4,15
3,89
10,80 10,90

Zdroj: Ministerstvo financií SR, dodané na základe ţiadosti na účely tejto správy
*všetky výdavky vlády, obcí a samosprávnych krajov, vrátane súkromných zdrojov v regionálnom školstve;
výdavky súkromných vysokých škôl nie sú zahrnuté (nie sú k dispozícii)
**predbeţné údaje

Napriek tomu, ţe podiel celkových verejných výdavkov v roku 2007 vzrástol na 10,90 %
v porovnaní s 9,7 % v roku 2002, investície v percente HDP sa naďalej zniţujú. Navyše,
indikatívny návrh štátneho rozpočtu na tri nasledujúce roky nenavrhuje zvýšenie a pokračuje
v opatrnej fiskálnej politike v súlade s nedávno aktualizovaným Konvergenčným programom
(november 2007). Makroekonomická stabilita umoţňujúca vstup do eurozóny v januári 2009
má teda svoju tienistú stránku a úctyhodný rast HDP (Slovensko je medzi najlepšími
krajinami v EÚ) je v obrovskom kontraste s disproporcionalitou nízkeho investovania do
vzdelávania (3,85 % HDP v porovnaní s 5,03 % s krajinami EÚ27, podľa indikátora výdavkov
na ľudské zdroje Eurostatu z roku 2005). Pokles na 3,89 % v roku 2007 v porovnaní
s 4,17 % v roku 2002, ktorý je vidieť v tabuľke (údaje ministerstva financií), je projektovaný
tak, ţe bude v dôsledku poklesu populácie pokračovať, pretoţe financovanie školstva je
zaloţené na kapitačnom princípe a započítaný je len mierny nárast kapitačných normatívov.
Financovanie regionálneho školstva, vrátane počiatočného OVP, bolo v 90. rokoch zaloţené
na odhadoch potrieb škôl, ktoré boli korigované limitmi štátneho rozpočtu; prideľovanie bolo
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predmetom rokovaní medzi relevantnými aktérmi. Systém bol citlivý na lobing, hoci sa
postupne zaviedlo veľa prvkov na zvýšenie transparentnosti a orgány postupne začali aspoň
čiastočne preferovať alokovanie zaloţené na určitom algoritme.
V rámci decentralizačného úsilia na začiatku 21. storočia bolo nevyhnutné určiť jednoduchý
mechanizmus prideľovania prostriedkov z centrálnej úrovne. V roku 2001 boli po prvý raz
stanovené normatívy, avšak hoci sa pôvodne uvaţovalo o financovaní „na ţiaka”, zaviedlo
sa financovanie „na triedu”, čo malo ochrániť mnoţstvo malých škôl, ktoré by podľa nových
predpisov mali problém preţiť.
Reforma financovania základného a stredného školstva zaloţená na kapitačnom financovaní
bola nakoniec zavedená zákonom č. 597/2003 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára
2004. Podľa tejto reformy sú určené normatívy beţných výdavkov pre jednotlivé kategórie
škôl rovnako bez ohľadu na vlastníctvo (t. j. v rovnakom objeme aj pre súkromné a cirkevné
školy).
Na podporu financovania ďalšieho OVP neexistovalo do roku 2008 ţiadne špeciálne
opatrenie. Návrhy na vytvorenie odvodového fondu OVP ako aj akékoľvek iné fiskálne
incentívy boli odmietnuté. Aţ nedávno vláda prijala rozhodnutie na podporu ďalšieho
profesijného rozvoja vybraných zamestnancov v zdravotníctve (pozri článok Parliament
Breaks a Taboo: Tax Incentives for Lifelong Learning. In: Cedefop Info 1/2008). Ministerstvo
financií pomerne prekvapujúco zmenilo svoju politiku zachovať čo najjednoduchší daňový
systém a kvôli tomu odmietať akúkoľvek politiku zaloţenú na daňových incentívach. Podľa
ministerstva financií boli firmy podstatne stimulované na financovanie vzdelávania
prostredníctvom nízkej dane z príjmu právnických osôb (19 %). Ministerstvo akceptovalo len
jednu daňovú incentívu súvisiacu s OVP. Podľa § 19 ods. 2 písm. c) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa OVP zamestnancov
uznalo ako odpočítateľná poloţka dane; pre ţiakov v počiatočnom OVP to bolo len
v prípade, ţe išlo o doplňujúcu odbornú prípravu a predchádzalo sa dvojitému financovaniu
(t. j. príslušná odborná príprava išla nad rámec kurikula, a preto nespadala pod financovanie
z príspevkov zo štátneho rozpočtu).
Podstatná zmena vo financovaní vzdelávania pre trh práce nastala so vstupom do EÚ,
pretoţe od roku 2004 je vzdelávanie pre trh práce vo veľkej miere spolufinancované
z prostriedkov ESF. Čiastočne z tohto dôvodu bolo zrušený verejnoprávny Národný úrad
práce a jeho úrady boli od roku 2003 presunuté do kompetencie ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny. Dvom relevantným nástrojom, ktoré sa týkajú vzdelávania pre trh
práce, sa venuje priorita 8 v časti 1.1. a príklad politiky v časti 5.3.2.
Ďalší impulz by mohol prísť zo zákona o OVP, pretoţe v návrhu zákona boli ohlásené tieto
incentívy:
- priame financovanie na základe odpočítateľných poloţiek dane, ktoré sú širšie určené,
- nepriame financovanie prostredníctvom Fondu rozvoja odborného vzdelávania
a prípravy, ktorý by mal získavať príjmy z poukázania sumy do výšky 2 % dane z príjmu
právnických osôb.
6.3.2. Príklady opatrení politiky
A. Krátky opis/názov zmeny
Nový mechanizmus financovania regionálneho školstva, vrátane OVP (zavedený
zákonom č. 597/2003 Z. z. účinným od 1. januára 2004, neskôr novelizovaný
a kaţdoročne doplnený o podrobné predpisy)
B. Náčrt zmeny
Odôvodnenie
Pôvodne bolo financovanie regionálnych škôl zaloţené na vyjednávaní (citlivom na
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lobing) na dvoch úrovniach:
- medzi ministerstvom školstva a príslušným krajským orgánom; a následne
- medzi krajským orgánom a príslušnou školou,
pričom niţšie úrovne vţdy tvorivým a dômyselným zdôvodňovaním (dokonca bez
ohľadu na realitu) bojovali za účelové zvýšenie rozpočtov v porovnaní
s predchádzajúcim rokom a vyššie úrovne vţdy vysvetľovali, ţe zvýšenie nie je moţné
kvôli nedostatku prostriedkov (opäť dokonca bez ohľadu na realitu, i keď zdroje boli
skutočne veľmi obmedzené kvôli nepriateľskej politike vlády vo vzťahu k investovaniu
do vzdelávania a samozrejme s určitou citlivosťou na výnimky). Táto prax bola
reziduom „mäkkých rozpočtových obmedzení” v praxi plánovaného hospodárstva, pri
ktorých sa počítalo s tým, ba vlastne organizácie (dokonca aj komerčné) boli
motivované, aby si odôvodnili a postupne poţadovali dodatočné zdroje zo štátneho
rozpočtu. Treba však zdôrazniť, ţe Slovensko investovalo do vzdelávania pod
moţnosťami sily svojej ekonomiky, ako moţno ilustrovať na hanebne nízkom podiele
výdavkov na vzdelávanie na obyvateľa v porovnaní s HDP na obyvateľa (pozri napr.
tabuľku 2.5 v správe UNDP Miléniové rozvojové ciele).
Keďţe niektorým orgánom sa takého podmienky nepáčili a mali uţ vypracované
alokačné algoritmy, aby sa zvýšila transparentnosť pri prideľovaní rozpočtov (napr.
expert Svetovej banky sa pochvalne vyjadril o mechanizme, ktorý sa vyuţíval
v Bratislavskom kraji na prelome storočia ešte pred zavedením reformy), situácia bola
zrelá na prijatie novej politiky. Navyše, nesúlad vo financovaní škôl v podmienkach
neustále sa zniţujúceho počtu ţiakov viedol k zvýšeniu nerovností v rozpočtovaní;
k neefektívnosti v niektorých školách a závaţnej nedostatočnosti v iných školách.
Ministerstvo financií navyše potrebovalo zaviesť reštriktívnu fiskálnu politiku a hľadalo
vhodný nástroj.
Merateľné ciele
Politika mala tieto hlavné ciele:
- zvýšenie transparentnosti prideľovania prostriedkov,
- určenie mechanizmu, ktorý bude v súlade s postupujúcou decentralizáciou,
- zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení pre školy, ktoré podobne ako ostatné
rezortné organizácie zvykli prekračovať svoje rozpočty v nádeji, ţe deficit bude
nakoniec vyrovnaný zo štátneho rozpočtu,
- podpora zriaďovania súkromných a cirkevných škôl (pretoţe kapitačné príspevky
pre beţné výdavky boli stanovené zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške bez
ohľadu na vlastníctvo).
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
-

Orgány školstva na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni
Školy
Stav implementácie

Politika je implementovaná, pričom kaţdý rok sa robia zmeny v určovaní kapitačných
príspevkov (kapitačných normatívov) zo štátneho rozpočtu.
Normatív beţných výdavkov je súčet dvoch normatívov (mzdového a prevádzkového).
Výška mzdového normatívu je rovnaká pre všetky školy v danej kategórii, rozsah
prevádzkových normatívov je podrobne upravovaný podľa špecifických premenných
(jednu z premenných napr. predstavuje osem klimatických pásem s rozličnými
poţiadavkami na vykurovanie).
Určené boli tieto kategórie stredných škôl: gymnáziá, stredné odborné školy (SOŠ),
okrem zdravotníckych a umeleckých, z ktorých druhé patria do osobitnej kategórie
s vyšším normatívom, ďalej konzervatóriá, všetky stredné odborné učilištia (SOU),
strediská praktického vyučovania a špeciálne stredné školy. S takmer všetkými
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strednými školami bez ohľadu na ich profil sa teda zaobchádza rovnako. Podobne
rovnako sa zaobchádza so všetkými SOU, ktoré majú len o 20 % vyšší normatív
v porovnaní so strednými odbornými školami. Táto klasifikácia bola neskôr trochu
zmenená, napr. boli určené niţšie normatívy pre stredné odborné učilištia, ktoré
neposkytujú praktické vyučovanie v škole, ale v zásade bolo ponechané na školy, aby
vyberali dodatočné peniaze, ktoré boli potrebné predovšetkým na lepšie vybavenie.
A podstatné rozdiely sú práve v nákladoch na vybavenie a praktické vyučovanie. Treba
uviesť, ţe SOU boli dokonca uţ pred reformou financované zo štátneho rozpočtu len
čiastočne, a preto museli získavať určité peniaze výrobnou činnosťou a (alebo) rôznymi
formami spolupráce s podnikmi, aby si zabezpečili kvalitné vybavenie a praktické
vyučovanie. V zásade zostala nízka citlivosť na rozdiely medzi školami poskytujúcimi
OVP zdrojom neustálej kritiky normatívov.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika je implementovaná na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Podobná politika bola implementovaná uţ skôr vo financovaní vysokých škôl. Politika
bola v súlade so všeobecnou politikou ministerstva financií zameranou na
„zastropovanie” verejných výdavkov; známa bola ako úsilie o nahradenie „mäkkých
rozpočtových obmedzení” „tvrdými rozpočtovými obmedzeniami”, vyuţívajúc v tom
čase veľmi populárne vysvetlenia Jánosa Kornaiho. Politika bola tieţ v súlade s inou
rozsiahlou reformou „decentralizácie a modernizácie verejnej správy” (pozri tieţ časť
6.2.).
Kľúčoví aktéri
-

Ministerstvo financií
Ministerstvo školstva
Orgány školstva na regionálnej/miestnej úrovni
D. Hodnotenie zmeny
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Niet pochybností, ţe
- sa zvýšila transparentnosť,
- regionálnym/miestnym orgánom slúţi jasný alokačný mechanizmus, i keď treba
vysloviť určité výhrady k modelu fiskálnej decentralizácie, ktorý je zaloţený
dominantne na centrálnom výbere daní z príjmov fyzických osôb (čo bolo
predmetom diskusie v časti 6.1),
- sa zvýšil počet súkromných a cirkevných škôl (zatiaľ čo počet verejných škôl sa
však zníţil, pozri údaje v časti 6.2.1.), a osobitne
- maastrichské kritériá boli splnené a euro sa má na Slovensku zaviesť v roku 2009.
Toto všetko naznačuje veľký úspech, aspoň z hľadiska ministerstva financií.
Uvedený pozitívny dopad reformy je v príkrom kontraste s negatívnym dopadom na
poskytovanie vzdelávania, pretoţe ministerstvo školstva nedokázalo vyváţiť
dominantnú fiskálnu reformu reformami vzdelávania a nedokázalo odporovať
neopodstatnene tvrdým kráteniam vo financovaní vzdelávacích inštitúcií ako dôsledku
úsilia ministerstva financií zniţovať verejné výdavky:
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-

Kvalita vzdelávania je nedostatočná, čo potvrdzujú aj slabé výsledky v meraniach
PISA 2006 a vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí (20,3 % v porovnaní
s 15,4 % v krajinách EÚ27 v roku 2007 podľa údajov Eurostatu); naliehavo
potrebná je preto reforma zabezpečenia kvality.
Nie samotné kapitačné financovanie, ale sprievodná reštriktívna politika súvisiaca
s touto reformou spôsobila hlboké podfinancovanie škôl, ktoré malo za následok
modernizačný dlh škôl: Slovensko sa radí medzi členské krajiny EÚ s najniţšími
výdavkami na vzdelávanie v percente HDP (3,85 % v porovnaní s 5,03 %
v krajinách EÚ27 v roku 2007 podľa údajov Eurostatu).
Ukazovatele úspechu

Ministerstvo školstva si neurčilo ţiadne explicitné ukazovatele úspechu, zatiaľ čo
ministerstvo financií malo jasno v úsilí o zniţovanie fiskálneho deficitu, plnenia všetkých
maastrichtských kritérií a nasmerovania Slovenska na cestu vedúcu k čo
najrýchlejšiemu prijatiu eura.
Integrácia výsledkov do iných politík
Politika veľmi silno ovplyvnila siete škôl a programov svojím tlakom na úspornosť
v rámci tzv. racionalizácie. Najrelevantnejšia je tu skôr chýbajúca koherentnosť s inými
politikami (osobitne s riadením kvality, pozri tieţ časť E) neţ otázka integrácie jej
výsledkov do iných politík.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Školy a ich zriaďovatelia boli stimulovaní, aby uplatňovali opatrenia na úsporu nákladov
bez ohľadu na dopad na kvalitu ich sluţieb: reforma motivovala školy, aby
maximalizovali prijímanie ţiakov do výšky kapacít svojich zariadení bez ohľadu na
ostatné faktory. Školy boli tieţ motivované k tomu, aby uprednostňovali dopyt
rodičov/ţiakov pred dopytom zamestnávateľov a mali tendenciu sledovať skôr ţelania
rodičov/ţiakov ako potreby zamestnávateľov. Pri slabej regulácii kvality na výstupe
školy nevenovali pozornosť kontrole kvality na vstupe a prijímali takmer kaţdého, aby
si vylepšili svoj rozpočet. V dôsledku chýbajúcich opatrení na vyváţenie tejto situácie
počet absolventov programov na úrovni ISCED 3C dramaticky poklesol a v niektorých
profesiách je akútny nedostatok pracovníkov. Za súčasných podmienok sa nedá
očakávať, ţe budú nahradení absolventmi škôl, pretoţe poradenstvo dokáţe stále len
čiastočne ovplyvniť rodičov/ţiakov pri výbere školy, keďţe sú často dezorientovaní
ťaţkými deformáciami na trhu práce v 90. rokoch.
Hoci kapitačné financovanie je štandardným opatrením, implementácia bez ďalších
korigujúcich opatrení (silnejšie riadenie kvality, lepšie poradenstvo, incentívy na
spoluprácu škôl a podnikov atď.) zmenila toto opatrenie na príklad zlej praxe
v dôsledku nekoherentnosti politík. Stredoškolský systém (vrátane systému
počiatočného OVP), vychádzajúci z tejto politiky, sa vyvíjal deformovane, čo viedlo k
poklesu kvality vzdelávania na úrovni ISCED 3A a nedostatku kvalifikovaných
pracovníkov na úrovni ISCED 3C, ktorí sú najviac poţadovaní v momentálne silno
rastúcich sektoroch ekonomiky.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Treba sa vrátiť sa k financovaniu OVP (čo sa očakáva od pripravovaného nového
zákona o OVP); pričom
- normatívy by sa mali revidovať tak, aby sa zabezpečilo vyučovacie/učebné
prostredie aspoň na štandardnej úrovni EÚ; pestrosť programov počiatočného OVP
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by sa mala zohľadniť pri tejto revízii,
zabezpečenie kvality musí byť previazané s financovaním, aby sa predchádzalo
„loveniu hláv” pri prijímaní bez ohľadu na kvalitu absolventov,
by sa mali zaviesť fiskálne incentívy na spolufinancovanie OVP podnikmi, osobitne
na lepšie previazanie počiatočného OVP s potrebami trhu práce,
by sa malo opätovne zváţiť projektované postupné zniţovanie investícií do
vzdelávania, ktoré reflektuje len pokles populácie a neberie ohľad na modernizačný
dlh vo vzdelávaní, pričom by sa mal dodrţať zámer Konvergenčného programu
Slovenska dosiahnuť fiskálnu rovnováhu do roku 2010.

6.4. Podpora partnerstiev pri tvorbe politiky OVP
6.4.1. Pokrok v politike od roku 2002
S nastávajúcou reštrukturalizáciou ekonomiky a vznikajúcimi regionálnymi disparitami
v ekonomike a na trhu práce sa zvýšila dôleţitosť zriadenia regionálnych rád OVP. Na
rozdiel od obdobia zo začiatku 21. storočia, keď bolo zriadenie celoštátnej Rady pre OVP
a následné zriadenie regionálnych rád iniciované z centrálnej úrovne, od roku 2004 je táto
iniciatíva vedená zdola. Chybou bolo, ţe v období medzi rokmi 2002 aţ 2005 venovalo
ministerstvo školstva budovaniu inštitucionálnej opory politiky OVP malú pozornosť, čo
vyústilo do rozpustenia Rady pre OVP a nedostatočnému rozvoju v regiónoch. Silno rastúca
ekonomika, zvýšenie zamestnanosti a vysoká miera migrácie do krajín ponúkajúcich lepšie
platené pracovné pozície mala za následok nedostatok pracovnej sily takmer vo všetkých
regiónoch. Zároveň však krajské samosprávne orgány, stimulované decentralizáciou verejnej
správy, podstatne prispeli k poznaniu regionálnych potrieb a vypracúvaniu návrhov zmien.
Samosprávne kraje spontánne podporili spoluprácu medzi regionálnymi aktérmi pri
vypracovaní strategických dokumentov týkajúcich sa sekundárneho vzdelávania. Príklad
dobrej praxe zo Ţilinského samosprávneho kraja a zriadenie štvorstrannej rady (štátna
správa, samospráva, zamestnávatelia, zamestnanci) na riešenie politiky OVP boli prenesené
do novopripravovaného zákona o OVP, ktorý prebral myšlienku štvorstranných „krajských
rád”. Do nového zákona bol prenesený aj príklad dobrej politiky z Bratislavského
samosprávneho kraja, kde bola implementovaná politika vytvorenia regionálnych
sektorových centier odborného vzdelávania, ktoré by mali predstavovať vedúcu silu
v poskytovaní OVP, inováciách na podporu celoţivotného vzdelávania a vo výmene
informácií, vrátane prognózovania potrieb zručností. Ďalej to bola aj skúsenosť z prvej
„sektorovej” reformy OVP, ktorú iniciovali zamestnávatelia z automobilového priemyslu (pozri
článok No Longer Waiting for Godot. In: Cedefop Info 3/2003). Táto reforma ovplyvnila celú
architektúru definovania zodpovednosti v rámci inštitucionálnej opory a rozdelenia
kompetencií medzi príslušnými aktérmi relevantnými pre politiku OVP. Pozitívny vplyv na
zlepšenie partnerstiev malo veľa projektov ESF, okrem iného aj v rámci iniciatív učiacich sa
regiónov (pozri nasledujúci príklad politiky).
Rozhodnutie ministerstva školstva z roku 2007 pripraviť nový zákon o OVP, ktorý bude
doplňovať nový školský zákon, poskytuje vynikajúcu príleţitosť na riešenie špecifických
potrieb OVP. Treba oceniť, ţe ministerstvo školstva nasledovalo výzvu zamestnávateľov
(medzi ktorými mal vedúcu úlohu automobilový priemysel) na spoluprácu pri tvorbe nového
legislatívneho rámca pre OVP. Je to v obrovskom kontraste s obdobím rokov 2002 aţ 2005,
keď spolupráca medzi tvorcami politiky vo vzdelávaní a zamestnávateľmi neprekročila
hranice podpornej rétoriky. Pozitívna zmena má tieţ dôleţitý socio-ekonomický rozmer.
Zamestnávatelia sa oveľa viac zaujímajú o spoluprácu v dôsledku nedostatku pracovnej sily,
čo nebol prípad na začiatku storočia s armádou nezamestnaných kvalifikovaných
pracovníkov. Lídrami zmien v odvetviach sú predstavitelia zamestnávateľov, ktorí
prichádzajú zo silno rastúcich odvetví, ktoré však potrebujú hlavne pracovnú silu
s kvalifikáciou na úrovni ISCED 3C. Existuje tu teda riziko nerovnováhy v programovaní OVP
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v budúcnosti, pretoţe dopyt zamestnávateľov by nemusel zodpovedať záujmom rodičov
a ţiakov. Navyše, politiky OVP budú musieť v budúcnosti brať do úvahy regionálne disparity,
pretoţe niektoré regióny (východ a juhovýchod Slovenska) zaostávajú, a sektorové disparity,
pretoţe niektoré sektory zaostávajú za bohatšími a úspešnejšími (strojárstvo, elektrotechnika
a stavebníctvo).
6.4.2. Príklady opatrení politiky
A. Krátky opis/názov zmeny
Národný program pre učiace sa regióny
Politika bola schválená na 10. gremiálnej porade ministra školstva 15. mája 2007 na
základe skúseností z pilotných projektov, ktoré sa uţ realizujú.

B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Regióny Slovenska sa vyznačujú veľkými rozdielmi vo výkonnosti ekonomiky,
zamestnanosti a produktivite práce. Prijatie národného programu pre učiace sa regióny
vyplynulo zo strategického cieľa, ktorým je postupné zniţovanie rozdielov v ţivotnej
úrovni regiónov. Jedným z kľúčovým faktorov rozvoja je aj podpora vzdelávania
v regiónoch. Učiace sa regióny sú nástrojom na stimuláciu rozvoja a zvyšovania
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom zapájania kľúčových aktérov do
podpory celoţivotného vzdelávania sa.
Merateľné ciele
Národný program je zameraný na vytvorenie prepojenia medzi celoţivotným
vzdelávaním a potrebami miestneho a regionálneho trhu práce. Politika zahrňuje
zapojenie všetkých stupňov škôl, ustanovizní ďalšieho vzdelávania, zamestnávateľov,
samosprávy, profesijných zdruţení a komôr do implementácie Stratégie celoţivotného
vzdelávania a celoţivotného poradenstva prijatej v roku 2007. Vychádza z princípu
vytvorenia sietí a rozvoja regionálnych inovačných stratégií, čo by malo prispieť
k vytvoreniu spolupráce medzi kľúčovými miestnymi a regionálnymi inštitúciami
a vývoju na mieru šitých vzdelávacích programov, ktoré budú zodpovedať miestnym
a regionálnym poţiadavkám. V rámci programu boli stanovené tieto konkrétne ciele:
- regionálna a lokálna podpora celoţivotného vzdelávania a poradenstva,
- zvyšovanie motivácie obyvateľov k ďalšiemu vzdelávaniu,
- zvyšovanie poznatkov (kľúčových kompetencií) a úrovne vzdelania v regióne,
- prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce,
- zvýšenie zamestnanosti,
- štrukturálny rozvoj, mobilita,
- rozvíjanie schopnosti učiť sa,
- zvyšovanie kvality a efektívnosti vzdelávania,
- zabezpečenie dostupnosti vzdelávania pri dodrţiavaní rovnosti príleţitostí pre
všetkých.
Implementácia politiky by mala prispieť k zlepšeniu kvality, dostupnosti a efektívnosti
vzdelávania vo väzbe na potreby regionálneho trhu práce, ako aj k rozvoju kompetencií
pre celoţivotné vzdelávanie.
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Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
Občania, zamestnávatelia, verejná správa, vzdelávacie ustanovizne
Stav implementácie
Národný program pre učiace sa regióny bol schválený 15. mája 2007. Koordinácia
národného programu bude financovaná z prostriedkov ESF a rozpočtovej kapitoly
ministerstva školstva. Na úrovni regiónov sa bude národný program realizovať
prostredníctvom regionálnej stratégie celoţivotného vzdelávania a cez projekty ESF
v rámci programového obdobia 2007-2013. Projekty budú financované z Operačného
programu Vzdelávanie, prioritná os 2 „Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských
zdrojov“, opatrenie 2.1 „Podpora ďalšieho vzdelávania“. V rámci výziev bude
ministerstvo školstva zaraďovať učiace sa regióny medzi prioritné oblasti.
V predchádzajúcom programovom období 2004-2006 bolo na učiace sa regióny
zameraných šesť pilotných projektov v rámci Sektorového operačného programu
Ľudské zdroje, priorita 3 „Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability
zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce“, opatrenie 3.2 „Zvýšenie rozsahu,
zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu
a adaptabilitu zamestnancov“ (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj Ţilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj), a jeden projekt v rámci Jednotného
programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3 (Bratislavský kraj). Z ôsmich
krajov sa projekt neimplementoval v Nitrianskom kraji a v Košickom kraji sa dostal do
ťaţkostí a nemoţno tu očakávať pozitívne výsledky.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Národný program zahrňuje všetkých osem krajov Slovenska. Na začiatku sa pilotné
projekty realizovali v siedmich krajoch, avšak v Košickom kraji sa projekt dostal do
ťaţkostí a nemoţno tu očakávať pozitívne výsledky.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Národný program súvisí so Stratégiou celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva, ktorú vláda prijala 25. apríla 2007, ako aj s Národným strategickým
referenčným rámcom na roky 2007-2013, ktorý vláda schválila 6. decembra 2006,
a jeho Operačným programom Vzdelávanie, ktorý vláda schválila v ten istý deň
a Európska komisia 7. novembra 2007. Implementácia programu je zaradená aj medzi
priority Národného programu reforiem. Súčasné pilotné projekty sa začali realizovať
ako dopytové projekty v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, priorita 3
„Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich
na trh práce”, opatrenie 3.2 „Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie
ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov”.
Kľúčoví aktéri
-

-

Ministerstvo školstva; ministerstvo koordinuje a metodicky usmerňuje plnenie
národného programu. Zodpovedá za zverejnenie výziev na čerpanie finančných
prostriedkov z ESF, v ktorých učiace sa regióny budú zaradené medzi prioritné
oblasti.
Členovia konzorcií; v jednotlivých krajoch budú vytvorené konzorciá, ktoré budú
zahrňovať všetky zainteresované subjekty, avšak v jednotlivých krajoch budú
konzorciá rozdielne.
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D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)
Pokrok v pilotných projektoch sa pravidelne monitoruje a vedúci regionálnych konzorcií
sa stretávajú s ministerstvom školstva na monitorovacích stretnutiach, na ktorých
prezentujú a vymieňajú si svoje skúsenosti. Evaluačná štúdia nebola zatiaľ
vypracovaná.
Ukazovatele úspechu
-

Vybudovanie partnerských sietí vo všetkých krajoch
Vypracovanie regionálnych inovačných stratégií
Zvýšenie účasti v celoţivotnom vzdelávaní
Zvýšenie zamestnanosti účastníkov CŢV
Integrácia výsledkov do iných politík

Skúsenosti ako aj výsledky pilotných projektov budú reflektované v programe pre
učiace sa regióny, ktorý bude následne spustený a v ktorom musí byť vzdelávacia
politika a politika zamestnanosti previazaná so zastrešujúcimi rozvojovými politikami
samosprávnych krajov. Aktivity učiacich sa regiónov musia byť a priori integrujúce,
pretoţe politika by v konečnom dôsledku mala viesť k vyššej kvalite pracovnej sily
a vyššej zamestnanosti, ktorej základom je kvalifikovaná a flexibilná pracovná sila.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Keďţe dominantnými administratívnymi aktérmi v regiónoch sú úrady samosprávnych
krajov, pre úspešné napredovanie v regióne je rozhodujúci stupeň ich
zaangaţovanosti. Hoci to bolo ţiaduce, koordinátori projektov v jednotlivých krajoch
neboli vţdy schopní vytvoriť úspešné partnerstvo so samosprávnymi krajmi. Osobitným
príkladom
dobrej
spolupráce
je
príklad
z
Banskobystrického
kraja
(www.celozivotne.sk). Negatívny príklad je z Košického kraja, kde projekt trpí
nedostatkom spolupráce medzi kľúčovými regionálnymi aktérmi, a čiastočne
z Bratislavského kraja, kde rozvojové politiky samosprávneho kraja nie sú previazané
s aktivitami projektu učiaceho sa regiónu.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Previazanie aktivít učiacich sa regiónov s politikami samosprávnych krajov zostáva
kľúčovou výzvou pre všetky regióny; v niektorých regiónoch s cieľom dosiahnuť
koherentnosť v plánovaní, v iných, vyspelejších, s cieľom v spolupráci dosiahnuť
koherentnosť v implementácii regionálnych politík.
Skúsenosti z pilotných projektov sú tieţ mimoriadne dôleţité pre
- budúce spustenie programu v Nitrianskom kraji a
- opätovné spustenie programu v Košickom kraji.
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7. Nástroje EÚ a geografická mobilita v rámci OVP
7.1. Kontext národnej politiky zavedenia a diseminácie nástrojov EÚ:
európskeho kvalifikačného rámca (EKR), európskeho systému kreditov v OVP
(ECVET) a Europassu a podpora geografickej mobility v rámci OVP
Hoci existuje politická podpora pre implementáciu nástrojov Kodanskej deklarácie do
národného systému OVP a do národných politík, pokrok v implementácii jednotlivých
nástrojov je prirodzene rozdielny. Revízia národnej sústavy kvalifikácií, zriadenie národného
kvalifikačného rámca a jeho prepojenie na európsky kvalifikačný rámec majú najvyššiu
prioritu spomedzi troch hlavných nástrojov EÚ. V svojej reakcii na konzultačný proces
Slovensko deklarovalo, ţe vypracovanie národného rámca kvalifikácií bude vyţadovať 3 aţ 4
roky práce. Východiskom pre tento časový plán je však dohoda medzi príslušnými vládnymi
orgánmi, ktorá bude potrebná na vytvorenie zastrešujúceho systému, ktorý bude zahrnovať
čiastkové kvalifikácie a kvalifikácie vo všetkých sektoroch. Prvým krokom k úspechu je
vytvorenie národnej sústavy povolaní, na ktorej sa uţ pracuje v zmysle novely zákona
č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti, platnej od mája 2008. Legislatívne zastrešenie pre
vypracovanie národnej sústavy kvalifikácií a národného kvalifikačného rámca sa očakáva od
zákona o celoţivotnom vzdelávaní. Tento zákon, ktorého východiskom bol politický
dokument Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva, prijatý vládou
25. apríla 2007, sa pôvodne očakával v roku 2008. Vypracovanie zákona bolo posunuté na
rok 2009 kvôli naliehavosti vypracovania zákona o OVP. Takto sa teda očakáva, ţe prvým
legislatívnym predpisom, ktorý ustanoví národný rámec kvalifikácií, bude zákon o OVP,
zatiaľ čo následné podrobnosti budú vypracované v rámci zákona o celoţivotnom
vzdelávaní.
Čo sa týka európskeho systému kreditov v OVP (ECVET), medzi odborníkmi existujú
protichodné názory. Hoci v rámci konzultačného procesu Slovensko reagovalo na túto
iniciatívu pozitívne, existujú pochybnosti o moţnosti zavedenia tohto nástroja v dohľadnej
dobe a dokonca aj pochybnosti o uţitočnosti zavedenia kreditov v širokom rozsahu (pozri
tieţ časť 7.3.1.).
Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré boli veľmi aktívne pri propagácii Europassu; slovenská
verzia webovej stránky Europassu je k dispozícii od roku 2006. Odvtedy však neboli
vypracované ţiadne podkladové dokumenty pre odbory v OPV na podporu vydávania
dokumentu Europass – Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu. Očakáva sa, ţe nový zákon
o OVP podporí výhody vyuţívania Europassu, najmä v súvislosti s mobilitou ţiakov
a absolventov. Mobilita ţiakov je predovšetkým výsledkom postoja a aktivity školy. Je
vnímaná skôr ako príleţitosť na zatraktívnenie školy pre ţiakov, neţ príspevok k realizácii
konkrétnej celonárodnej politiky.

7.2. Podpora porovnateľnosti kvalifikácií medzi rozličnými národnými,
regionálnymi a sektorovými kontextami a ich budúca kompatibilita s
európskym kvalifikačným rámcom
Slovensko dôkladne pracuje na transponovaní príslušnej legislatívy a na implementácii
dohodnutých opatrení na uľahčenie vzájomného uznávania kvalifikácií na medzinárodnej
úrovni. Čo sa týka porovnateľnosti kvalifikácií na regionálnej úrovni, tu neexistujú ţiadne
prekáţky, pretoţe pôvodne unifikovaná krajina sa pridrţiava toho istého modelu aj po
decentralizácii na osem samosprávnych krajov. Na druhej strane sa musí veľa práce vykonať
pri prekonaní umelých bariér medzi sektormi. Európsky kvalifikačný rámec (EKR) poskytuje
jedinečnú príleţitosť na začatie serióznych diskusií o moţnostiach prenosu čiastkových
kvalifikácií medzi sektormi a podpore uznávania a validácie sektorového neformálneho
a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa v sektoroch, ako aj o koherentnosti
v podpore prístupu zaloţenom na výstupoch vzdelávania sa pri remodelovaní kvalifikačného
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systému. Treba explicitne uviesť, ţe počiatočné diskusie neboli zatiaľ podporené
rozhodujúcou akciou tvorcov politík. Nevyvíja sa koordinovaný tlak na zavedenie novej
paradigmy vo všetkých sektoroch; kvalita reflexie kodanských nástrojov je v jednotlivých
sektoroch rozdielna.
Našťastie, hlavná zásada vlastná všetkým nástrojom EÚ, a to dôleţitosť prístupu zaloţenom
na kompetenciách/výsledkoch, sa uţ dlho uznávala vo formálnom vzdelávaní. Od 90. rokov
boli kurikulárne zmeny intuitívne zaloţené na takomto posune. V súlade s pedagogickými
teóriami, ktoré dominujú na Slovensku, boli príslušné vedomosti, zručnosti, postoje a návyky
stanovené ako kľúčové prvky všetkých kurikulárnych dokumentov. Neskôr sa pri
vypracovávaní kurikula doplnilo povinné zameranie sa na kľúčové kompetencie. Štandard
stredoškolského odborného vzdelávania, ktorý vypracoval Štátny inštitút odborného
vzdelávania a ktorý ministerstvo školstva schválilo 10. júla 2002, vychádzal zo šiestich
kľúčových kompetencií a rozlišoval obsahové a výkonové štandardy. Podľa následne
vypracovanej metodickej príručky pre tvorbu kurikula z roku 2003 mal profil absolventa
v odboroch v rámci OVP zahŕňať kľúčové kompetencie, všeobecné kompetencie a odborné
kompetencie. Kurikulárna reforma z roku 2008, ktorá bola iniciovaná novým školským
zákonom a vychádzala z Koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, schválenej vládou 6. júna
2007, sa riadi podľa toho istého modelu kurikula zaloţeného na kompetenciách.
Očakáva sa, ţe práca na školských vzdelávacích programoch, ktoré by mali byť v súlade
s rámcom stanoveným v štátnom vzdelávacom programe a zároveň by mali byť
prispôsobené regionálnym potrebám, posilní potrebu hlbšej diskusie o identifikácii výsledkov
vzdelávania sa a zlepšení v identifikácií kompetencií/vzdelávacích výsledkov pre potreby
školského kurikula. Napriek rozdielu v kontexte boli v rámci počiatočného OVP vytvorené
podmienky na prijatie európskeho kvalifikačného rámca a deskripcii výsledkov vzdelávania
stanovenej v EKR.
Hoci posun k výsledkom moţno vidieť aj v ďalšom OVP, je plne na poskytovateľovi
vzdelávania, do akej miery sa bude zdôrazňovať prístup zaloţený na kompetenciách.
Podobné je to aj pri sektorových predpisoch, ktoré reflektujú posun k výsledkom
a kompetenciám v rozličnej miere. Poskytovatelia, ktorí ţiadajú o akreditáciu svojich
programov, sa musia riadiť predpisom ministerstva školstva. Programy ďalšieho OVP,
predkladané na akreditáciu podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní, sú však
oveľa menej regulované čo sa týka formátu kurikulárnych dokumentov, pretoţe vo
všeobecnosti sa v rámci týchto programov nedá nadobudnúť ţiadna kvalifikácia. Očakáva
sa, ţe budúci zákon o celoţivotnom vzdelávaní prispeje k zjednoteniu praxe akreditácie
a certifikácie prostredníctvom uznávania čiastkových kvalifikácií zaloţených na
kompetenciách poţadovaných bez ohľadu na vzdelávacie prostredie. Stále zostáva
otvorenou otázka, do akej miery budú do tohto procesu zapojené všetky sektory. Môţe sa
stať, ţe tento zákon neprekročí hranice súčasnej praxe, ktorá umoţňuje rozličné prístupy
v programovaní ďalšieho OVP, keďţe je v kompetencii rozličných orgánov štátnej správy
(sektorov). V takom prípade sa nedosiahne permeabilita očakávaná od prepojenia
národného systému kvalifikácií s európskym kvalifikačným rámcom.

7.2.1. Pokrok v politike od roku 2002
Napriek tomu, ţe Slovensko podpísalo v roku 2002 Kodanskú deklaráciu, a napriek politickej
podpore tvorby národného kvalifikačného rámca kompatibilného s európskym kvalifikačným
rámcom, jednotlivé kodanské priority neboli prenesené do národnej politiky, pretoţe politika
OVP ako taká zostala do roku 2006 marginalizovaná. Po roku 2005 nespokojnosť
zamestnávateľov s disponibilnou pracovnou silou postupne vyústila do zmeny plánu
legislatívnych úloh a vláda v roku 2007 odsúhlasila prípravu špecifického zákona o OVP.
Navyše, väčšia pozornosť sa začala venovať potrebe obnovy národného systému kvalifikácií,
čo zvýšilo prítomnosť európskeho kvalifikačného rámca v politických diskusiách. Na základe
rozhodnutia ministerstva školstva z roku 2007 sa predpokladá realizácia projektu ESF
zameraného na tvorbu národnej sústavy kvalifikácií kompatibilnej s EKR s rozpočtom 240
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mil. Sk. Tento projekt sa zatiaľ nezačal realizovať, čiastočne kvôli nedostatku expertských
kapacít, predpokladá sa však, ţe Akadémia Istropolitana, ktorá je priamoriadenou
organizáciou ministerstva školstva, začne s realizáciou projektu na začiatku roka 2009.
7.2.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Integrovaný systém typových pozícií – súbor informácií o svete práce a metód
vyuţívania informácií na uľahčenie komunikácie na trhu práce
Projekt sa začal realizovať na konci roka 2003 na základe zmluvy medzi Národným
úradom práce (od 20. novembra 2003 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)
a spoločnosťou Trexima, s.r.o.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Pred spustením projektu neexistovala na Slovensku ţiadna komplexná databáza
informácií o povolaniach a pracovných pozíciách. Platný predpis, opatrenie
Štatistického úradu SR č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní,
neobsahoval opisy alebo charakteristiky jednotlivých zamestnaní. Projekt reagoval na
opatrenie č. 14 v rámci prvého piliera Národného akčného plánu zamestnanosti na roky
2002 a 2003, ktorý obsahoval explicitnú úlohu „v rámci KZAM vytvoriť opisy
zamestnaní a pracovných miest s cieľom vytvorenia Národného informačného systému
o pracovných miestach ako celoštátneho komplexného komunikačného nástroja
všetkých subjektov na trhu práce“.
Je na rezortných predpisoch, v akom rozsahu a ako podrobne budú opisy zamestnaní
vypracované. V niektorých rezortoch, napr. v školstve alebo zdravotníctve, sú veľmi
podrobné, v iných rezortoch sa môţu v jednotlivých prípadoch podstatne líšiť.
Merateľné ciele
ISTP má tieto hlavné ciele:
-

prispieť ku skvalitneniu komunikácie medzi všetkými aktérmi na trhu práce,
vytvoriť opisy zamestnaní a pracovných miest v rámci SR,
vytvoriť národný informačný systém o pracovných miestach ako celoštátny,
komplexný komunikačný nástroj všetkých subjektov na trhu práce,
zabezpečiť komunikáciu s inými informačnými systémami.

ISTP je zaloţený na princípe porovnávania poţiadaviek trhu práce s profilmi
jednotlivcov. Systém vychádza z databáz tzv. typových pozícií, ktoré obsahujú opis
vykonávaných pracovných činností, podmienok na pracovisku a poţiadaviek, ktoré
musí beţný pracovník splniť. Kaţdá typová pozícia obsahuje postupne aktualizované
informácie o poţiadavkách na jednotlivcov vykonávajúcich príslušné pracovné činnosti
alebo povolania. Typové pozície sú zaradené v „Kartotéke typových pozícií”. ISTP ďalej
umoţňuje jednotlivcom vytvoriť si vlastný profil prostredníctvom „Analýzy individuálneho
potenciálu”. Firmy si môţu vypracovať opisy pracovných miest v rámci svojho vlastného
podnikového katalógu.
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory
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-

Sluţby zamestnanosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Uchádzači o zamestnanie a záujemcovia o zamestnanie
Zamestnanci
Zamestnávatelia
Vzdelávacie inštitúcie
Stav implementácie

Ako uţ bolo uvedené, projekt sa začal realizovať na konci roka 2003. Národný úrad
práce (v tom čase verejno-právny orgán nezávislý od ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny) poveril touto úlohou českú súkromnú konzultačnú spoločnosť v oblasti
rozvoja ľudských zdrojov Trexima Zlín, s.r.o., ktorá sa stala hlavným hráčom v skúmaní
povolaní v Českej republike. Neskôr, po zrušení Národného úradu práce, projekt
prešiel po gesciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnej dobe projekt
realizuje Trexima Bratislava, s.r.o., súkromná „špecializovaná výskumno-štatistická a
poradensko-konzultačná organizácia”, ktorá vyuţíva know-how svojej materskej
organizácie.
Vytvorený bol otvorený informačný systém a databázy sú k dispozícii na webovej
stránke www.istp.sk. Za zmienku stojí, ţe Kartotéka typových pozícií obsahuje opisy
pracovných pozícií v 48 oblastiach povolaní.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Nástroj je zavedený na celoštátnej úrovni.
Zásady, ktoré sa uplatňujú, resp. sa majú uplatňovať (zabezpečenie
kvality, uznávanie a mobilita, ekvivalencia rôznych vzdelávacích ciest,
prístup zaloţený na výsledkoch vzdelávania sa)
ISTP je dôleţitou podmienkou pre vytvorenie aktualizovanej národnej sústavy povolaní,
ktorá je príspevkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k obnove národnej
sústavy kvalifikácií a následne k vytvoreniu národného kvalifikačného rámca
zodpovedajúceho európskemu kvalifikačnému rámcu. Zároveň je dôleţitým nástrojom
na dosiahnutie rovnocennosti medzi rozličnými cestami vo vzdelávaní a odbornej
príprave, ako aj vzdelávacími prostrediami (formálnym, neformálnym, informálnym).
Kľúčoví aktéri
-

Trexima Bratislava, s.r.o.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo školstva
Zamestnávatelia prostredníctvom odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách
pracovných skupín
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Monitoring a kontrolu kvality projektu ISTP zabezpečujú mnohostranné odborné
komisie a z inštitucionálneho hľadiska ministerstvo školstva a ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny. Navyše, zlepšenie opisu a návrhy na zaradenie nových
typových pozícií môţu prichádzať aj z verejnosti prostredníctvom interaktívnej webovej
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stránky. V praxi uţ manaţéri ľudských zdrojov z rôznych sektorov aj do projektu
zasahovali, keď vyuţili svoje skúsenosti a doplnili, resp. navrhli zmeny v príslušných
typových pozíciách.
Ukazovatele úspechu
-

-

Explicitne neboli určené ţiadne ukazovatele úspechu; za konečný ukazovateľ
úspechu sa môţe povaţovať kompletné vypracovanie opisov pracovných miest
a povolaní vyuţívané v praxi.
Za čiastkový ukazovateľ úspechu sa môţe povaţovať vytvorenie národného
informačného systému pracovných pozícií ako komplexného komunikačného
nástroja všetkých subjektov na trhu práce a ţivo navštevovaná interaktívna webová
stránka.
Integrácia výsledkov do iných politík

Pre rezort školstva je ISTP zdrojom informácií o poţiadavkách trhu práce,
zamestnávateľoch, o súčasných a budúcich poţiadavkách (zručnosti, kompetencie) na
výkon povolaní, a v konečnom dôsledku poskytuje stimuly pre inováciu obsahu alebo
tvorbu nových študijných/učebných odborov. Typové pozície sa vyuţívajú najmä pri
určovaní profilu absolventov a opisy typových pozícií vytvárajú základ pre formuláciu
poţiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré majú ţiaci získať
počas štúdia. Opisy pracovných činností a príklady práce obsiahnuté v typových
pozíciách zároveň umoţňujú porovnávať typové pozície so študijnými/učebnými
odbormi, ktoré optimálne spĺňajú poţiadavky typových pozícií (t.j. spĺňajú všetky
poţiadavky) alebo nespĺňajú niektoré poţiadavky. V druhom prípade typové pozície
obsahujú informácie o ďalšom vzdelávaní (kurzoch), ktoré musí záujemca o príslušnú
profesiu absolvovať, aby splnil poţiadavky a bol optimálne kvalifikovaný.
Podľa zástupcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré riadi inštitúcie
poskytujúce verejné sluţby zamestnanosti (nástupca Národného úradu práce), sú
výsledky projektu dôleţité pre
- verejné sluţby zamestnanosti, osobitne pri analýze regionálnych trhov práce,
- prepojenie študijných a učebných odborov s potrebami trhu práce,
- zamestnávateľov na zefektívnenie politiky rozvoja ľudských zdrojov,
- poradenstvo,
- špecialistov/teoretikov, ktorí sa zaujímajú o profesiografiu.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Pre úplné obsiahnutie pracovných miest a povolaní je nevyhnutné zapojenie celej škály
kľúčových aktérov a tieţ podpora všetkých relevantných ústredných orgánov vlády.
Spolupráca sa preto musí neustále posilňovať.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Po vypracovaní profilov pracovných miest bude nasledovať vypracovanie novej
národnej sústavy povolaní v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Navyše, udrţiavanie relevantných databáz, ktoré budú otvorené pre permanentnú
aktualizáciu, by malo mať oporu v portáli národného kvalifikačného rámca a malo by
byť s týmto portálom prepojené. Tu však bude potrebná dohoda medzi obidvoma
ministerstvami zodpovednými za národnú sústavu povolaní a za implementáciu
európskeho kvalifikačného rámca (ministerstvo školstva a ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny). Aktualizácia existujúcej národnej sústavy kvalifikácií
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a stanovenie premosťujúceho národného kvalifikačného rámca je však úloha, ktorá je
v súčasnosti nad rámec zamerania a kompetencie ministerstva školstva.

7.3. Podpora prenosu a kumulácie kvalifikácií medzi rôznymi národnými,
regionálnymi a sektorovými kontextami a podpora budúcej implementácie
európskeho systému kreditov v OVP (ECVET)
7.3.1. Pokrok v politike od roku 2002
V tradičnom chápaní, ktoré sa opiera o legislatívu, sa kvalifikácia skladá z troch zloţiek –
stupňa vzdelania, špecifických odborných spôsobilostí a v niektorých prípadoch z praxe
nadobudnutej v príslušnej oblasti. Hoci regulované nie sú všetky profesie alebo ţivnosti,
existuje tlak na dosiahnutie určitého vzdelávania, resp. odbornej prípravy, ktoré sú spravidla
pomerne striktne regulované. Prenos a zhromaţďovanie kvalifikácií nepatrili k aktuálnym
otázkam, pretoţe všetky predpisy mali dominantne celoštátnu platnosť a potreba zmien
v kvalifikáciách bola predovšetkým na vertikálnej úrovni a len zriedkavo na horizontálnej
úrovni. Kvalifikácie sa stali témou len nedávno, príčinou je reštrukturalizácia ekonomiky
a trhové sily. Najdôleţitejším dôvodom je to, ţe otvorenie sa krajiny v ekonomike viedlo
k moţnostiam absolvovať medzinárodnú odbornú prípravu a získať medzinárodne platnú
kvalifikáciu.
V dôsledku toho existuje prirodzený tlak na uznávanie čiastkových kvalifikácií, čo tradične
nebolo moţné. Národná legislatíva v tomto zaostáva. Uznávanie čiastkovej kvalifikácie bude
vymedzené zákonom o celoţivotnom vzdelávaní, ktorý by mal byť prijatý v roku 2009.
V návrhu tohto legislatívneho predpisu sa po prvý raz hovorí aj o kreditovom systéme v OVP
ako jednej moţnosti na zhromaţďovanie podmienok na získanie osvedčenia o kvalifikácii. Na
implementáciu európskeho systému kreditov v OVP však nebola zatiaľ vypracovaná ţiadna
komplexná politika. A ešte navyše, ťaţko moţno očakávať, ţe krajina bude pripravená na
prijatie ECVET do roku 2012, ako to podporuje EÚ. Hoci Slovensko reagovalo pozitívne na
ECVET v rámci konzultačného procesu, zároveň naznačilo určité výhrady. Existuje niekoľko
príčin, prečo krajina nie je pripravená na ECVET:
- táto politika je pociťovaná ako menej naliehavá v porovnaní k ostatnými politikami v OVP
a úspech európskeho systému prenosu kreditov vo vysokoškolskom vzdelávaní (ECTS)
sa nepovaţuje za oprávnený dôvod na prijatie kreditového systému pre vzdelávanie
a odbornú prípravu na niţšej ako terciárnej úrovni,
- zatiaľ neboli splnené kľúčové podmienky pre zavedenie kreditového systému, ktorými sú
modularizácia vzdelávania a odbornej prípravy a úplný posun k vzdelávaniu zaloţenom
na kompetenciách,
- formálne inštitúcie potrebujú čas na „strávenie” posunu k zdôrazňovaniu výsledkov
namiesto zdôrazňovania procesu, ako aj čas na zaţitie úspechu zo zhromaţďovania
a prenosu výsledkov vzdelávania sa.
Ako vidieť aj z odpovede Slovenska Európskej komisii v rámci konzultačného procesu, je tu
obava, ktorá sa týka udrţania kvality vzdelávania a odbornej prípravy, pretoţe za hlavný
problém sa povaţuje určenie „metodiky a zodpovednosti”. Navyše, súčasné „definovanie
metodiky na prideľovanie kreditových bodov a stanovenie referenčného čísla” sa povaţuje za
„zbrklé”. Relatívnu nezrelosť OVP na zavedenie ECVET vidieť aj z vyjadreného „problému
definovať zhromaţďovanie jednotiek”. A skutočne, experiment z 90. rokov, ktorý bol
zameraný na transformáciu OVP do modulov a viedol k veľmi sľubným výsledkom, bol po
ukončení medzinárodného projektu postupne zastavený kvôli nedostatku domácej podpory.
Je dôleţité zdôrazniť, ţe podľa niektorých názorov je prenos a zhromaţďovanie kompetencií
a výsledkov vzdelávania dostatočne flexibilný nástroj, ktorý je vierohodnejší ako ECVET. Na
rozdiel od terciárneho vzdelávania sa systém sekundárneho vzdelávania povaţuje za oveľa
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menej otvorený, keďţe sa v ňom dajú jasnejšie rozpoznať potreby zamestnávateľov a sú tu
prísne administratívne predpisy na zabezpečenie pracovného výkonu a bezpečnosti pri
práci. V preklopení dosiahnutých výsledkov do kreditných bodov sa nevidí podstatná pridaná
hodnota, ktorá by mohla kompenzovať riziko vychádzajúce z takejto redukcie kontroly
výsledkov. Krajina je však otvorená štúdiu medzinárodných skúseností a slovenské inštitúcie
sú motivované k tomu, aby spolupracovali na aktivitách týkajúcich sa ECVET v rámci
medzinárodných projektov.
7.3.2. Príklady opatrení politiky
Na politike zameranej na vytvorenie národného kreditového systému pre OVP sa nepracuje.
V skutočnosti nie sú ani vytvorené ţiadne rozhodujúce podmienky na rozpracovanie takejto
politiky. Krajina potrebuje viac času na prácu, ktorá sa týka prechodu z tradičného OVP na
OVP zaloţenom na kompetenciách. Je tu poučenie z vysokoškolského vzdelávania, kde sa
vyskytli príklady nedbanlivého prístupu a prideľovanie kreditov sa robilo svojvoľne bez
prepojenia výsledkov vzdelávania sa so záťaţou študenta. Toto naznačuje, ţe prípravná fáza
zameraná na vypracovanie modulov (jednotiek) a identifikáciu príslušných
kompetencií/výsledkov vzdelávania sa predstavujúcich príslušné jednotky sa nemôţe umelo
skrátiť politicky určenými termínmi. V súčasnosti sú počiatočné a ďalšie OVP v takejto
prípravnej fáze. Po úspešnom ukončení tejto fázy bude ďalší krok, t. j. prideľovanie
kreditových bodov, oveľa ľahší a zvládnuteľný. Očakáva sa, ţe školy, ktoré sú dostatočne
zrelé na takýto krok, vyuţijú moţnosť na skúmanie kreditového systému, pretoţe
decentralizácia tvorby kurikula, zavedená novým školským zákonom platným od septembra
2008, bude sprevádzaná decentralizáciou postupov hodnotenia a certifikácie (čo je zámerom
pripravovaného zákona o celoţivotnom vzdelávaní).

7.4. Propagácia Europassu a zabezpečenie synergie s Európskym
kvalifikačným rámcom a Európskym systémom na prenos kreditov v OVP
(ECVET)
7.4.1. Pokrok v politike od roku 2005 v implementácii a propagácii Europassu
V roku 2005 bolo Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí na ministerstve
školstva (ENIC/NARIC), poverené zriadením Národného strediska Europass. Národné
stredisko začalo pôsobiť od 1. júla 2005 a v septembri 2005 bola spustená webová stránka.
Na základe ţiadosti Cedefopu vypracovalo Slovenské národné observatórium odborného
vzdelávania, ktoré je kontaktným bodom pre sieť Cedefopu Refernet, slovenskú verziu
webovej stránky Europassu s cieľom poskytnúť úplnú národnú verziu dokumentov Europass
a návodov v rámci webovej stránky Europassu udrţiavanej Cedefopom. Dostupnosť
dokumentov v slovenskom jazyku zvýšila záujem slovenských subjektov o vyuţívanie
Europassu. Dokument Europass – ţivotopis patrí medzi najpopulárnejšie dokumenty
Europassu a postupne sa stáva štandardným formátom.
Vydávanie dodatkov k diplomu je plne podporované, pretoţe bolo transponované do
slovenskej legislatívy zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov. Vysoké školy sú schopné vydávať tento dokument na poţiadanie v slovenčine
a (alebo) cudzom jazyku.
Vydávanie dodatkov k vysvedčeniu/osvedčeniu nemalo oporu v zákone do septembra 2008,
keď vstúpi do platnosti nový školský zákon. Podľa § 18 ods. 9 uvedeného zákona sa od
všetkých škôl ţiada, aby vydávali k vysvedčeniam dodatok, ktorý obsahuje podrobnosti
o absolvovanom vzdelávacom programe.
Podrobná štatistika je k dispozícii len o dokumentoch Europass – mobilita, ktorá ukazuje na
prudký nárast záujmu.
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Tabuľka 19
Dokumenty Europass – Mobilita vydané v rokoch 2006-2008
2006
2007
Mobilita EÚ
203
489
Individuálna mobilita
19
164
Spolu
222
653

2008*
591
126
717

Zdroj: Národné stredisko Europass
* do 30. júna 2008

Hodnotenie vplyvu Europassu na stransparentnenie výsledkov vzdelávania sa nie je moţné,
pretoţe bolo plne na školách, či a ako vypracovávali dodatky k vysvedčeniam (pozri 7.4.2.).
Hoci zavedenie Europassu by sa mohlo povaţovať za úspech, keď berieme do úvahy
záujem jednotlivých subjektov, zavedenie dodatku k vysvedčeniu do praxe na celoštátnej
úrovni bolo brzdené očakávanou kurikulárnou reformou. Aktívne školy však boli schopné
vydávať dodatky k vysvedčeniu tak, ţe vyuţívali opisy výstupov vzdelávania sa/kompetencií
obsiahnuté v platných kurikulárnych dokumentoch, ktoré sú od roku 2002 postupne
inovované. Vo svetle nadchádzajúcej kurikulárnej reformy, ktorá zavádza decentralizáciu
tvorby kurikula, neboli podniknuté ţiadne aktivity na vypracovanie rámcov na vydávanie
dodatkov k vysvedčeniam pre príslušné študijné a učebné odbory.
Je príliš skoro očakávať synergický efekt z implementácie Europassu, európskeho
kvalifikačného rámca a európskeho systému kreditov v OVP, pretoţe jednotlivé nástroje sú
v rozličných fázach procesu implementácie. Zatiaľ čo Europass sa môţe povaţovať za
implementovaný a v školskom roku 2008/2009 sa v dôsledku novej legislatívy očakáva
dramatický nárast vo vyuţívaní dodatku k vysvedčeniu, práce na národnom kvalifikačnom
rámci a európskom kvalifikačnom rámci sú v počiatočnej fáze a európsky systém kreditov je
zatiaľ dokonca len vo fáze diskusií medzi odborníkmi a tvorcami politík. Na druhej strane by
bolo chybou, keby sa pri príprave legislatívy nerozmýšľalo o synergických efektoch. Očakáva
sa, ţe v rámci nového zákona o OVP a zákona o celoţivotnom vzdelávaní sa synergický
efekt a potreba koherentnosti budú brať do úvahy.
7.4.2. Príklady opatrení politiky a praxe
A. Názov opatrenia politiky
Zriadenie Národného strediska Europass (NSE)
Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES
z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií
a schopností (Europass) Ministerstvo školstva SR rozhodlo o zriadení Národného
strediska Europass v rámci existujúceho Strediska na uznávanie dokladov
o vzdelaní(ENIC/NARIC), ktoré pôsobí na ministerstve školstva, od 1. júla 2005.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Uvedené rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady vstúpilo do platnosti 1. januára
2005 a Slovensko sa muselo riadiť spoločnou dohodnutou politikou.
Merateľné ciele
-

Koordinovať administráciu dokumentov Europass
Propagovať Europass a dokumenty Europass
Zabezpečiť, aby informačné a poradenské centrá boli dobre informované
o Europasse a dokumentoch Europass
99

-

Zabezpečiť, aby všetky dokumenty Europass boli k dispozícii aj v tlačenej verzii
Pôsobiť ako národný partner v európskej sieti národných stredísk Europass
Cieľové skupiny

-

Jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o dokumenty Europass
Subjekty, ktoré vydávajú vysvedčenia/osvedčenia (školy, vzdelávacie inštitúcie)
Orgány školstva
Poradcovia
Stav implementácie

Národné stredisko Europass je zriadené, efektívnosť sluţieb sa zlepší s účinnosťou
školského zákona od 1. septembra 2008.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika je implementovaná na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Politika je súčasťou kodanského procesu; koherentnosť a synergia s politikami,
prostredníctvom ktorých sa implementujú ďalšie kodanské nástroje, sa bude postupne
zlepšovať.
Kľúčoví aktéri
-

Ministerstvo školstva, pretoţe NSE bolo zriadené v rámci ministerstva školstva
(pozri tieţ časť Cieľové skupiny)
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Evaluačné štúdie neboli zatiaľ realizované. NSE sa sústredilo na propagáciu
dokumentov Europass a na disemináciu relevantných informácií na podporu
akademickej mobility, mobility v OVP a profesijnej mobility, avšak bez zberu údajov
o ich dopade. Zbierali sa len údaje o mobilite. Údaje o vydávaní dodatkov k diplomom
a vysvedčeniam by sa mohli získať od škôl na základe vyţiadania. Počet jednotlivcov,
ktorí vyuţili ţivotopis a jazykový pas, nie je moţné zistiť. S účinnosťou školského
zákona od septembra 2008 budú školy potrebovať špeciálnu pomoc, pretoţe budú
povinné vydávať dodatky k vysvedčeniam.
Ukazovatele úspechu
Špecifické ukazovatele neboli určené. Rastúci počet dokumentov Europass – mobilita
môţe byť povaţovaný za úspech, plná informovanosť absolventov o ostatných
dokumentoch by sa mohla zabezpečiť pokynmi ministerstva školstva, ktoré sa
očakávajú v nadväznosti na školský zákon.
Integrácia výsledkov do iných politík
Dokument Europass – mobilita je previazaný s aktivitami Programu celoţivotného
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vzdelávania a NSE spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre
medzinárodnú spoluprácu, ktorá koordinuje mobilitné programy.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Na rozdiel od niektorých iných krajín je webová stránka slovenského NSE menej
podrobná, osobitne čo sa týka špecifickej pomoci pri vydávaní dodatkov k vysvedčeniu.
Kvôli nastávajúcim kurikulárnym zmenám neboli vypracované ţiadne metodické
dokumenty na pomoc rôznym školám s mnoţstvom rozličných programov. Po
kurikulárnej reforme so začiatkom v školskom roku 2008/2009 sa pomoc školám zlepší
v súlade s novými podmienkami tvorby kurikula.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
NSE prenechalo zatiaľ školám plnú zodpovednosť za to, či a ako budú vydávať dodatky
k vysvedčeniam. V dôsledku nového zákona, ktorý vstupuje do platnosti od septembra
2008, a následných podzákonných noriem je potrebné zlepšiť pomoc školám. Na konci
školského roka, keď školy budú stáť pred úlohou povinne vydávať dodatky
k vysvedčeniu, bude veľmi ţiadaná špeciálna pomoc a bude potrebný určitý tlak na
harmonizáciu, aby sa zabezpečila zhodnosť v rovnakých prípadoch. Zámerom NSE je
podpísať dohodu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, aby sa mohla
vzťahovať na celú škálu programov v počiatočnom OVP. Príslušná webová stránka sa
bude musieť aktualizovať tak, aby poskytovala podrobnejšiu pomoc školám.
Okrem toho NSE plánuje špeciálne propagačné aktivity, v rámci ktorých osloví
oddelenia rozvoja ľudských zdrojov štátnych a verejných orgánov a bude ich motivovať
k tomu, aby vyţadovali formáty Europass - ţivotopis a jazykový pas pri nábore
zamestnancov.

7.5. Podpora geografickej mobility študujúcich v rámci OVP
7.5.1. Pokrok v politike od roku 2002
Individuálne úsilie stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť na podporu
geografickej mobility ţiakov v OVP nenadobudlo od roku 2002 formu národnej politiky.
Okrem programu Leonardo da Vinci neexistovali ţiadne iné verejné zdroje, ktoré by boli
priamo k dispozícií na mobilitu ţiakov stredných škôl poskytujúcich OVP (pozri však
nasledujúci príklad politiky). Hoci niektoré školy organizujú pre svojich ţiakov takéto mobility,
štatistika nie je k dispozícii. Všetky aktivity sú financované z dodatočných zdrojov (rodičia,
prijímajúce spoločnosti, potenciálni zamestnávatelia atď.) Z tohto dôvodu nie je moţné
porovnávať mobilitu na úrovni sekundárneho vzdelávania s mobilitou na vysokých školách,
kde sú granty programu Erasmus doplňované inými národnými a zahraničnými zdrojmi
(štipendiá, granty na študijnú alebo výskumnú mobilitu) tak, ţe univerzity vysielajú ročne do
zahraničia pribliţne 1 400 študentov v rámci programu Erasmus a okolo 200-300 študentov
získava granty z dodatočných zdrojov. V oblasti OVP sa okolo 1 200 ţiakov a 90 mladých
pracujúcich zúčastňuje na stáţach v rámci programu Leonardo da Vinci. (Počet ţiakov
vysielaných na stáţe do zahraničia ich domovskými školami nie je známy.)
Nedostatok financií na mobilitu v OVP je len jedným z dôsledkov toho, ţe ústredné orgány
dlhodobo nevenovali pozornosť problematike odborného vzdelávania a prípravy na
Slovensku. V tomto prostredí boli školy poskytujúce OVP schopné reagovať na potreby
a očakávania prezentované rodičmi a (alebo) miestnymi a regionálnymi ekonomickými
aktérmi len dodatočne. Školy poskytujúce OVP sú vo všeobecnosti podfinancované
a väčšina z nich nie je schopná dosiahnuť očakávanú kvalitu odbornej prípravy; osobitne
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slabé miesta sú pociťované v oblasti praktických zručností a kompetencií mladých ľudí pri ich
prechode do pracovného ţivota.
Zlepšenie v konkrétnych oblastiach OVP by sa mohlo dosiahnuť ako výsledok niekoľkých
národných projektov ESF, ktoré realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania. Ani jeden
z týchto projektov orientovaných na čiastkové zlepšenia sa však nezameriava na
vypracovanie všeobecnej stratégie rozvoja OVP, vrátane zlepšenia situácie v mobilite
v OVP.
Zaujímavým príkladom projektov na podporu mobility odborníkov v OVP je projekt ESF
„Realizácia vzdelávacieho programu Modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov
pre európsku mobilitu (MODILE-EUROCARCO) modifikovaného podľa cieľových skupín",
ktorý zuţitkoval výsledky projektu Leonardo da Vinci „Modulárne dištančné vzdelávanie
kariérových poradcov pre európsku mobilitu (MODILE-EUROCARCO)”. Obidva projekty
realizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania.

7.5.2. Príklady opatrení politiky
A. Názov opatrenia politiky
Poskytovanie sociálnych štipendií vlády Slovenskej republiky žiakom stredných
škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008-2011
Opatrenie prijala vláda 27. februára 2008.
B. Náčrt politiky/opatrenia
Odôvodnenie
Dôvodom pre prijatie politiky bola potreba zvýšiť úroveň ovládania cudzích jazykov,
predovšetkým po vstupe Slovenska do EÚ. Toto opatrenie prispieva k zvýšeniu
vzdelávacej mobility a konkurencieschopnosti na trhu práce.
Merateľné ciele
Cieľom opatrenia je umoţniť ţiakom stredných škôl, ktorí zo sociálnych dôvodov
nemajú moţnosť a ani finančné prostriedky na štúdium v zahraničí, študovať počas
jedného školského roka na strednej škole v zahraničí.
Vláda vyčlenila na projekt 270 mil. Sk na celé obdobie rokov 2008-2011 na štipendiá
pre pribliţne 1 000 ţiakov. Náklady na jedného ţiaka na 1 školský rok sú pribliţne
7 730 €. Štipendium zahrňuje náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh
a učebných pomôcok, cestovné (raz ročne), poistné a vreckové.
Prvýkrát ţiaci vyuţijú tento nástroj v školskom roku 2008/2009. Štipendium bude
udelené na štúdium v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom
a talianskom jazyku. Ministerstvo školstva určilo tieto priority:
- angličtina (Malta, Veľká Británia a Írsko) – 120 štipendií,
- nemčina (Nemecko a Rakúsko) – 70 štipendií,
- ruština (Rusko) – 60 štipendií,
- francúzština (Francúzsko, Belgicko) – 40 štipendií,
- španielčina (Španielsko) – 40 štipendií,
- taliančina (Taliansko) – 30 štipendií.
Konečný počet dohodnutý so zahraničnými partnermi bol 406 miest (najvyšší nárast
v objeme sa týka dodatočných 40 miest vo Francúzsku).
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Cieľové skupiny
Sociálne štipendium je určené pre ţiakov 3. ročníka stredných škôl, 3. alebo 4. ročníka
päťročných bilingválnych škôl, 7. ročníka osemročných gymnázií alebo 5. ročníka
šesťročných gymnázií na Slovensku. Ţiaci musia splniť kritériá týkajúce sa prospechu
(priemer do 2,0) a musia ovládať vybraný jazyk (úroveň B1 alebo B2 spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky).
Pri výbere uchádzačov o štipendium budú uprednostňovaní ţiaci zo sociálne slabých
rodín alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na základe sociálnych kritérií,
ktoré stanovilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, môţu štipendium získať
ţiaci stredných škôl, ktorí
- spĺňajú podmienky podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií ţiakom stredných škôl
a špeciálnych škôl;
- ţijú v náhradnej starostlivosti podľa ustanovenia § 44 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine v znení neskorších predpisov.
Stav implementácie
Vláda schválila dokument „Návrh postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády
Slovenskej republiky ţiakom stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných
školách na roky 2008-2011“ 27. februára 2008. V marci bola zverejnená výzva
a podmienky na poskytovanie štipendií a termíny pre podávanie prihlášok boli
stanovené pre jednotlivé samosprávne kraje a krajské školské úrady v apríli a máji. Na
zasadnutí 2. apríla 2008 vláda prerokovala priebeţnú informáciu Ministerstva
zahraničných vecí SR (ďalej ministerstvo zahraničných vecí) o moţnostiach
umiestnenia ţiakov stredných škôl na zahraničných stredných školách, vrátane výberu
stredných škôl. Informácia obsahovala aj zoznam vhodných stredných škôl vo
vybraných krajinách. Ţiakov budú vyberať samosprávne kraje a krajské školské úrady.
Po uskutočnení výberov tieto orgány predloţia v priebehu mája podklady na
ministerstvo, ktoré zašle nominácie na zastupiteľské úrady v zahraničí. V júni by
zastupiteľské úrady mali poslať ministerstvu školstva oznámenia o akceptácií ţiakov
zahraničnými strednými školami v jednotlivých krajinách spolu s podmienkami prijatia
na štúdium.
C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Opatrenie sa implementuje na celoštátnej úrovni.
Ide o samostatnú politiku/opatrenie alebo súčasť širšieho prístupu
k vzdelávaniu/sociálnej politike?
Nejde o izolovanú politiku, pretoţe existujú aj iné štipendijné programy, je to však
jediný program, ktorý sa týka podpory medzinárodnej mobility a tieţ pomoci a podpory
sociálne slabých ţiakov.
Kľúčoví aktéri
-

-

Úrad vlády koordinuje aktivity a spolupracuje pri príprave a zverejnení výziev.
Ministerstvo školstva rozhoduje o počte štipendií, zverejňuje výzvy, upravuje
medzinárodné zmluvné dokumenty, ohlasuje nominácie ministerstvu zahraničných
vecí, vypláca sociálne štipendiá prijatým ţiakom.
Samosprávne kraje a krajské školské úrady zverejňujú výzvy, robia výber ţiakov
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-

-

z jednotlivých krajov, zasielajú podklady ministerstvu školstva.
Ministerstvo zahraničných vecí preveruje moţnosti štúdia so zahraničnými
partnermi, vrátane výberu stredných škôl, spolupracuje s ministerstvom školstva na
úprave a doplnení medzinárodných zmluvných dokumentov, zasiela nominácie
zastupiteľským úradom a potvrdenia o akceptácií zahraničnými strednými školami
ministerstvu školstva.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny určuje sociálne kritériá pre výber
uchádzačov.
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Vzhľadom na počiatočný stav implementácie opatrenia evaluačné štúdie neexistujú.
Očakáva sa, ţe tento nástroj prispeje k zvýšeniu dostupnosti štúdia v zahraničí
a zlepšeniu zručností v cudzom jazyku u ţiakov stredných škôl, osobitne tých, ktorí
pochádzajú zo sociálne slabých rodín alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ukazovatele úspechu
-

Počet študentov, ktorým bolo poskytnuté štipendium
Zlepšenie zručností v cudzom jazyku u ţiakov stredných škôl
Integrácia výsledkov do iných politík

Politika je na začiatku realizácie.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Prieskum, ktorý uskutočnili zastupiteľské úrady v krajinách, kde by sa mohli uskutočniť
mobility, a o ktorom ministerstvo zahraničných veci informovalo na zasadnutí vlády
2. apríla 2008, ukázal na niektoré problémy, ktoré sa týkajú právnej starostlivosti
a zodpovednosti za ţiakov, ktorí nie sú plnoletí. Problémy sa môţu vyskytnúť pri
ubytovaní ţiakov tohto veku na internátoch a pri vysokých poplatkoch za internáty,
ktoré v niektorých krajinách presahujú finančné limity schválené slovenskou vládou.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, zahŕňajú otázky týkajúce sa právnej starostlivosti
a zodpovednosti za ţiakov, ktorí nie sú plnoletí. Predloţených bolo 956 ţiadostí na
celkový počet 406 miest. Výber ţiakov nebol zatiaľ ukončený.
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8. Rozvoj štatistiky o OVP
8.1. Pokrok v národnej štatistike od roku 2002
Štatistický úrad Slovenskej republiky (www.statistics.sk) je ústredným orgánom štátnej
správy, ktorý zabezpečuje zber údajov, vypracovanie štatistík a iniciovanie príslušných
legislatívnych noriem. Tvorbu štatistiky vypracovávajú dve rezortné inštitúcie:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk > Štatistiky) vypracováva údaje
o evidovaných uchádzačoch o zamestnanie, disponibilných uchádzačoch o zamestnanie
a aktívnej politike trhu práce. Z hľadiska OVP majú osobitnú dôleţitosť údaje
o nezamestnaných absolventoch a o vzdelávaní pre trh práce.
Ústav informácií a prognóz (www.uips.sk > Štatistiky), zriadený v roku 1967, v predvečer
zmeny Československa na federálny štát dvoch republík, má dlhú históriu zberu údajov
o počte škôl, ţiakov, novoprijatých a absolventoch podľa škôl a programov. Ďalej sa zbierajú
údaje o pedagogických zamestnancoch, financovaní a zariadeniach. Ústav zbiera tieţ
informácie o vysokoškolskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní. Pre ministerstvo školstva
na poţiadanie vykonáva aj ad hoc prieskumy, analýzy a prognózy. Štyri regionálne
výpočtové strediská (ktoré pôvodne zodpovedali štyrom administratívnym krajom Slovenska)
spracovávajú rozličné údaje, medzi ktorými sú najţiadanejšie údaje o počte voľných miest na
štúdium na jednotlivých školách a počte uchádzačov, ako aj štatistika o ponuke/dopyte, ktorá
je osobitne atraktívna v čase blíţiacich sa prijímacích skúšok.
Na rozdiel od štatistických údajov o počiatočnom OVP, ktoré sa dlhoročne zbierajú
štandardizovaným spôsobom a v súčasnosti sú plne harmonizované so štandardami UOE
(Unesco, OECD, Eurostat), údaje za Slovenskú republiku, ktoré sú k dispozícii o ďalšom
OVP, nie sú spoľahlivé. Hoci štatistické nástroje vyvinuté Ústavom informácií a prognóz
školstva sú ukotvené v legislatíve od roku 1996 a poskytovatelia ďalšieho OVP sú zo zákona
povinní poskytovať poţadované údaje, návratnosť je nízka, napr. v roku 2005 to bolo pod
22 % a len 14,4 % adresátov poskytlo údaje o vzdelávaní.
Na Slovensku je veľký problém s údajmi o vzdelávaní v podnikoch. Ak sa neberú do úvahy
niektoré čiastkové prieskumy (obmedzené sektorovo alebo v počte respondentov), v tejto
oblasti neexistujú ţiadne spoľahlivé celonárodné údaje a relevantné štúdie. Neexistujú
ţiadne údaje za Slovenskú republiku o osobitných cieľových skupinách, ktoré by absolvovali
vzdelávanie v jednotlivých podnikoch, ani o typoch poskytovateľov takéhoto vzdelávania.
Štátny pedagogický ústav, ktorý je národným orgánom v oblasti kurikula pre všeobecné
vzdelávanie, sa zúčastňuje na mnohých medzinárodných projektoch, akými sú napr. PISA,
SITES atď. (http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=551).
Údaje výberového zisťovania pracovných síl (VZPS), ktoré zbiera Štatistický úrad SR, sú
kompatibilné s Medzinárodnou organizáciou práce a príslušné údaje sú k dispozícii od
polovice 90. rokov.
Štatistiky o vzdelávaní, ktoré poskytuje Ústav informácií a prognóz školstva, sú kompatibilné
so štandardom UOE a harmonizované údaje sú k dispozícii v časových radoch od roku 2000.
Na uvedených webových stránkach je k dispozícii mnoţstvo predefinovaných tabuliek, ale
dostupnosť primárnych online údajov s moţnosťou vytvorenia vlastných údajov je
obmedzená.
Vzhľadom na obmedzené zdroje sa Slovensko nezúčastnilo na dôleţitých medzinárodných
aktivitách, z ktorých je potrebné spomenúť meranie PISA 2000 a prieskum o ďalšom
vzdelávaní a odbornej príprave CVTS2. Slovensko bolo jedinou relevantnou krajinou (člen
OECD, prístupová krajina EÚ), ktorá sa na týchto aktivitách nezúčastnila.
Od roku 2002 sa významne zlepšila účasť na medzinárodných meraniach, pretoţe
Slovensko participovalo na meraniach PISA 2003 a 2006, na prieskume CVTS3 a na
doplnkovom module VZPS 2003 o celoţivotnom vzdelávaní.
Je však potrebné zlepšiť tradičný formát údajov za Slovenskú republiku, osobitne tých, ktoré
sa týkajú potrieb regionálneho rozvoja a trhu práce. Významné je, ţe regionálne orgány
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zbierajú svoje vlastné údaje pri práci na vlastných analýzach. Najviditeľnejšie slabé miesto
sa týka sledovania ďalšej cesty absolventov škôl. Štatistiky rezortu školstva poskytujú údaje
o počte absolventov podľa druhu škôl, typu programov a kódov ISCED, nevenujú však
pozornosť ich ďalšiemu uplatneniu sa na trhu práce alebo v ďalšom vzdelávaní. Údaje o trhu
práce sú nedostatočne prepojené s údajmi o vzdelávaní, pretoţe nie sú k dispozícii ţiadne
údaje na porovnanie vzdelávania a odbornej prípravy so zamestnanosťou. V dôsledku toho
napríklad neexistujú údaje o prekvalifikovanosti, efekte vytláčania alebo odchode
z kvalifikácie atď. Jediné podrobné údaje sú z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré
však neposkytujú školám v OVP objektívnu spätnú väzbu.
Navyše, viacrozmerné štatistiky spravidla nie sú publikované a musia sa vyţiadať ad hoc
z príslušnej inštitúcie (niekedy za poplatok).
Hoci údaje o vzdelávaní a údaje VZPS sú pravidelne publikované, údaje VZPS štvrťročne
a údaje o vzdelávaní raz do roka, analytici a štatistici, ktorí sami zbierajú údaje, by privítali
špeciálny projekt zameraný na definovanie výstupu. Špecifickým, avšak veľmi naliehavým
problémom je absencia podrobných údajov o Rómoch. Oficiálne údaje sa týkajú Rómov,
ktorí sa prihlásili k rómskej národnosti, čo však predstavuje menej ako štvrtinu
odhadovaného počtu etnických Rómov. Zber údajov o etnických Rómoch bol vyhlásený za
porušovanie zákona a tento druh činnosti za diskrimináciu, hoci sú mnohé štatistické údaje
v dôsledku toho skreslené a veľa dôleţitých štatistických údajov o etnických Rómoch nie je
k dispozícií, napr. rozloţenie podľa stupňov vzdelania, zamestnanosť podľa KZAM, miera
zamestnanosti/nezamestnanosti, nezamestnanosť podľa dĺţky nezamestnanosti atď.
Výsledkom tejto praxe je, ţe etnickí Rómovia nie sú dostatočne zastúpení vo VZPS a určité
agregované údaje VZPS by mohli byť skreslené. Vzorka pre VZPS (10 250 respondentov) je
dostatočná na poskytovanie regionálnych štatistík, nie však na poskytovanie štatistických
údajov za okresy. V prípade, ţe sa zvýši počet poţiadaviek na dodávanie údajov za okresy,
bude potrebné vzorku rozšíriť.
Návrhy zamerané na zlepšenie zberu údajov a (alebo) dostupnosti údajov:
- premyslieť opatrenie na umoţnenie adekvátneho zastúpenia etnických Rómov,
- zlepšiť údaje o nezamestnanosti a namiesto súčasnej praxe, keď sa publikujú len
tabuľky s hrubými údajmi, sa vrátiť k praxi bývalého Národného úradu práce, ktorý
poskytoval sluţby online, ktoré umoţňovali získavanie údajov vo formáte podľa vlastného
výberu,
- úplne premyslieť analýzu informácií o trhu práce (tzv. labour market intelligence)
a dohodnúť sa na publikovaní celonárodných a regionálnych údajov v dohodnutej
štruktúre a s dohodnutou periodicitou,
- zlepšiť údaje o ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré majú nedostatky v nízkej
návratnosti a zlej štruktúre poloţiek,
- vytvoriť nástroje na prognózovanie/predvídanie potrieb zručností, pretoţe neexistuje
ţiadne zisťovanie na celoštátnej úrovni, zamerané na zber validných a spoľahlivých
údajov.
S prichádzajúcou informatizáciou správy boli ohlásené veľké investície do hardvéru
a softvéru na vytvorenie nového informačného systému v rezorte školstva. Špeciálny register
ţiakov by mal zabezpečiť zber individualizovaných údajov, kvalitné štatistiky o tokoch
a vylepšené mnohorozmerné agregované údaje. Hoci hlavným motívom pre zavedenie
nového štatistického systému je zlepšenie plánovania vo financovaní školstva (odstránenie
dvojitého započítavania ţiakov a započítavanie neexistujúcich ţiakov), očakáva sa, ţe sa
vyuţije moţnosť na prispôsobenie štatistických výstupov podľa poţiadaviek analytikov
a tvorcov politík.

8.2. Príklady politík/opatrení/projektov na zlepšenie národných štatistík o OVP
Hoci Slovensko vzniklo ako samostatný štát v roku 1993, národné štatistické orgány boli
vytvorené, ako uţ bolo uvedené, od roku 1967, keď sa unitárne Československo
transformovalo na federáciu dvoch štátov. V 90. rokoch začal proces harmonizácie údajov
s EÚ, ktorý pokračuje vo všetkých oblastiach. Údaje, ktoré súvisia s počiatočným OVP uţ
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boli harmonizované, ale podstatné zlepšenie je potrebné osobitne pri údajoch o trhu práce,
ktoré súvisia s OVP. Napríklad v Sektorovom operačnom program ESF Ľudské zdroje sa
v rámci opatrenia 3.3.B „Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom
práce” v období rokov 2004-2008 predpokladalo vypracovanie 10 prieskumov potrieb trhu
práce, 20 štúdií o kľúčových povolaniach a vytvorenie fungujúceho elektronického systému
na mapovanie potrieb trhu práce. Vzhľadom na nedostatok odborných kapacít sa však
aktivity nerealizovali.
Z tohto dôvodu je preto starostlivo sledovaná iniciatíva Cedefopu Skillsnet v nádeji, ţe sa
vyuţijú jej skúsenosti. Vzhľadom na nedostatok skúseností s týmto druhom prieskumov by
bol pre Slovensko prínosom v budúcnosti plánovaný celoeurópsky prieskum v rámci
pokračovania projektu.
S výnimkou projektu zameraného na vytvorenie tzv. „registra ţiakov” sa nevyvíja ţiadna
politika, ktorá by bola explicitne zameraná na zlepšenie a rozšírenie základnej štatistiky
o OVP na celoštátnej úrovni.

Príklad politiky
A. Názov politiky/opatrenia/projektu
Vytvorenie informačného systému pre regionálne školstvo (tzv. „Register
žiakov”), iniciované v roku 2008
B. Náčrt politiky/opatrenia/projektu
Odôvodnenie
Ústav informácií a prognóz školstva spolu s krajskými výpočtovými strediskami
udrţiava centrálnu databázu ţiakov základných a stredných škôl a zbiera údaje
poţadované ministerstvom školstva, napr. kaţdé štyri roky o pedagogických
zamestnancoch.
Decentralizácia kompetencií v regionálnom školstve, ako aj dynamika zmien v sieti
škôl, v programoch a jednotlivcoch, viedli k tomu, ţe tradičný tok údajov je dnes
zastaraný. Aktualizácia databáz na základe údajov z ročných výkazov bude nahradená
online zberom údajov, ktoré budú prúdiť priamo do Ústavu informácií a prognóz
školstva.
Merateľné ciele
-

-

Vytvorenie komplexného informačného systému o regionálnom školstve (vrátane
stredoškolského OVP) ako podsystému informačného systému školstva, v súlade
s informačnými systémami verejnej správy podľa zákona č. 276/2006 Z. z.
Registre preformulované podľa poţiadaviek ministerstva školstva a ostatných
relevantných orgánov
Architektúra informačného systému, ktorá umoţní flexibilitu v zbere, spracovávaní
a vyţadovaní údajov
Cieľové skupiny/stupne vzdelávania/sektory

Správcovia na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni
Stav implementácie
Iniciačný politický dokument bol schválený ministerstvom školstva na základe úlohy 8.1
5. gremiálnej porady ministra v roku 2008; vypracováva sa štúdia uskutočniteľnosti.
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C. Pôsobenie a realizácia politiky/opatrenia
Pôsobnosť
Politika sa bude implementovať na celoštátnej úrovni.
Kľúčoví aktéri
-

Ministerstvo školstva
Ústav informácií a prognóz školstva
MIM, s.r.o. – konzultačná spoločnosť v oblasti IT
D. Hodnotenie politiky/opatrenia
Hodnotenie dopadu (vrátane výsledkov evaluačných štúdií)

Zatiaľ nie je relevantné.
Ukazovatele úspechu
Vytvorenie komplexného informačného systém o regionálnom školstve.
Integrácia výsledkov do iných politík
Opatrenie je súčasťou politiky zameranej na modernizáciu informačného systému
v krajine.
E. Závery
Identifikované a prekonané prekáţky (čo nefungovalo a prečo?)
Prekáţky nie je zatiaľ moţné komentovať. Je tu však riziko, ţe v dôsledku časovej
tiesne nebudú zohľadnení všetci relevantní aktéri/pouţívatelia.
Ktoré problémy ostávajú otvorené?
Toto zatiaľ nie je moţné komentovať. Očakáva sa však, ţe tradičné údaje o vzdelávaní
budú obohatené a previazané s údajmi z analýz informácií o trhu práce tak, aby sa
mohla uskutočniť podrobná analýza uplatnenia absolventov na trhu práce, ktorá teraz
nie je moţná, pretoţe relevantné údaje nie sú k dispozícii.

9. OVP po roku 2010
9.1. Ktoré otázky OVP by podľa vás mali byť súčasťou politickej agendy na
národnej úrovni a na úrovni EÚ po roku 2010 a prečo?
Slovenský systém OVP je napriek mnohým zmenám po roku 1989 stále dominantne
zameraný na počiatočné OVP. Pôvodná štruktúra zo 70. rokov uţ nie je udrţateľná, pretoţe
nie je moţné garantovať záujem ţiakov a tieţ umiestnenie na trhu práce pre celú paletu
programov a škôl, ktorá je veľmi podrobná. Keďţe školy nie sú schopné prilákať ţiakov do
programov na úrovni ISCED 3C typických pre stredné odborné učilištia, mnohé z týchto škôl
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prešli dramatickou reštrukturalizáciou a školy, ktoré boli pôvodne zamerané na určitý sektor
(napr. poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo), začali poskytovať programy zamerané
na rôzne sektory a začali konkurovať školám, ktoré mali oveľa dlhšiu tradíciu.
Poskytovanie programov sa postupne prispôsobilo ţelaniam ţiakov bez ohľadu na ich
schopnosti a bez ohľadu na potreby trhu práce. Pokles populácie a fiskálny tlak
prostredníctvom kapitačného financovania viedli k zlučovaniu rôznych druhov škôl do takej
miery, ţe pôvodne trojprúdový systém stredných škôl, ktorý zahrňoval gymnáziá (G), stredné
odborné školy (SOŠ; určené pre programy na úrovni ISCED 3A a len okrajovo pre programy
na úrovni ISCED 3C) a stredné odborné učilištia (SOU, pôvodne s prevahou programov na
úrovni ISCED 3C), sa stal nečitateľným.
Nový školský zákon z roku 2008 zavádza dvojprúdový systém, ktorý sa skladá z gymnázií
a stredných odborných škôl. Toto opatrenie môţe pozitívne ovplyvniť ďalší vývoj
stredoškolského OVP, pretoţe zabraňuje deformáciám výberu medzi školami poskytujúcimi
OVP. Mnoho rodičov a ţiakov si zjednodušovalo výber strednej školy tým, ţe školy zoradili
podľa domnelého statusu (status sa obvykle zvyšoval od SOU k SOŠ a gymnáziu) bez
ohľadu na skutočnú kvalitu programu. Podobný problém bude v rámci novozavedených
stredných odborných škôl, ovplyvní však výber medzi programami na úrovni ISCED 3A, ktoré
majú vyšší status, a programami ISCED 3C, ktoré majú niţší status (opäť bez ohľadu na
skutočnú kvalitu programu a moţnosť uplatnenia sa na trhu práce). Avšak na rozdiel od
predchádzajúcej situácie, keď SOU pri získavaní ţiakov súťaţili s SOŠ a dokonca
s gymnáziami, v nových podmienkach bude moţné tento problém zvládnuť jednoduchšie,
pretoţe konkurencia medzi alternatívami bude prebiehať pod jednou strechou.
Pred Slovenskom stojí naliehavá výzva vytvoriť nový druh školy OVP, ktorá bude poskytovať
škálu programov pokrývajúcich potreby ţiakov a trhu práce. Je potrebné zdôrazniť, ţe
kľúčovou otázkou je obnova väzieb s podnikmi a zabránenie ďalšieho poklesu kvality
praktického vyučovania v programoch na úrovni ISCED 3C. Keďţe nie je moţné financovať
všetky existujúce školy OVP zo štátneho rozpočtu tak, aby dosahovali najvyššiu
technologickú úroveň, nový zákon OVP, ktorý sa očakáva v novembri 2008, predpokladá
vytvorenie centier OVP, ktoré budú regionálne a sektorovo rozmiestnené na území
Slovenska. Školy, ktoré budú „povýšené” na centrá OVP, nebudú slúţiť len ako benchmark
kvality pre počiatočné OVP, ale stanú sa tieţ dôleţitým prostriedkom na prekonanie
súčasného fragmentovaného OVP, pretoţe ich úlohou bude poskytovať aj ďalšie OVP
a vzdelávanie pre trh práce a podporovať celoţivotné vzdelávanie sa v príslušnom sektore
a regióne. Takto sa teda na prelome desaťročia otvára školám OVP na Slovensku moţnosť
na ich reprofiláciu. Môţu si obnovovať svoje kurikulá, pretoţe školský zákon platný od
septembra 2008 decentralizoval tvorbu kurikula a školy si tak môţu slobodne vytvoriť
vzdelávací program šitý na mieru, i keď pri dodrţaní rámca záväzného štátneho
vzdelávacieho programu.
Po ukončení prvého cyklu reformy, t. j. presne po roku 2010, bude Slovensko veľmi
zamestnané hodnotením výsledkov a podporou vyuţívania nadobudnutých skúseností, aby
sa uskutočnili zmeny na školách a v programoch na základe identifikovaných návrhov
korekcií. Navyše, s rastúcou slobodou a otvorenými moţnosťami na poskytovanie
vzdelávania a odbornej prípravy mimo počiatočného OVP budú školy otvorené nezávislej
reflexii kodanských nástrojov bez ohľadu na národnú politiku. Osobitne sa to týka vyuţívania
Europassu a väčšieho dôrazu na modularizáciu kurikula, dokonca s podrobnejším
zdôraznením prístupu zaloţenom na identifikácii kompetencií/výsledkov vzdelávania pri
tvorbe programov.
Slovensko nemá zatiaľ vypracovanú legislatívnu podporu na uznávanie a certifikáciu
neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania sa. Malo by sa tak stať
v očakávanom zákone o celoţivotnom vzdelávaní, ako je moţné vidieť z jeho návrhu. Zákon
o celoţivotnom vzdelávaní by mal byť prijatý v roku 2009 po prijatí zákona o OVP, ktorý by
mal naznačiť moţnosti validácie vzdelávania sa bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa
uskutočňuje, a to práve prostredníctvom uvedených centier OVP. A tak hoci Slovensko
zaostáva za inými krajinami v rozvoji systému validácie zahrňujúceho formálne, neformálne
a informálne vzdelávanie sa, pripravovaný zákon o OVP a následný zákon o celoţivotnom
vzdelávaní by mali podporiť príslušné aktivity v tejto oblasti. Na prelome roku 2010 bude teda
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Slovensko zamestnané zlepšovaním praxe validácie v súlade so zdôrazňovaním výsledkov
vzdelávania sa v štandardoch OVP. V súčasnosti bráni validácii neformálneho
a neinštitucionálneho vzdelávania sa nielen chýbajúca legislatíva, ale aj nedostatočne
rozpracovaná metodika validácie. Hoci kurikulum vo formálnom OVP uţ bolo prepracované
tak, ţe dnes je zaloţené na kompetenciách, opis zaloţený na kompetenciách musí byť oveľa
podrobnejší, aby sa zabezpečila spoľahlivosť pri certifikácii vzdelania nadobudnutého mimo
školy.
Slovensko privítalo odporúčanie na vytvorenie európskeho kvalifikačného rámca a súhlasilo
s tým, ţe svoj súčasný systém kvalifikácií dá do súladu s európskym kvalifikačným rámcom
a vytvorí národný rámec kvalifikácií. Pôvodný odhad troch-štyroch rokov potrebných na túto
úlohu však bude potrebné zrevidovať. Krajina potrebuje viac času na uvedenie národného
systému kvalifikácií do súladu s európskym kvalifikačným rámcom v plnom rozsahu, vrátane
vytvorenia premosťujúcej národnej sústavy povolaní, ktorá obsiahne všetky sektory
a prostredia. V súčasnosti sa pracuje na národnej sústave povolaní, ktorá sa pridrţiava EKR
a vytvára podmienky pre reformu súčasného národného systému kvalifikácií podľa EKR.
Rozhodujúci krok na zvýšenie transparentnosti a flexibility pri nadobúdaní kvalifikácií, ktorým
je rozčlenenie kvalifikácií na súbor čiastkových kvalifikácií, sa zatiaľ neuskutočnil
a uznávanie čiastkových kvalifikácii nie je ešte stále moţné. Legislatívnu oporu by tu mal
poskytnúť opäť zákon o celoţivotnom vzdelávaní.
Slovensko potrebuje viac času na strávenie zmien, ktoré ovplyvňujú OVP pod tlakom
globalizácie ekonomiky, ako aj v podmienkach vznikajúcich regionálnych trhov práce.
Implementácia kodanských nástrojov v plnom rozsahu zostane témou aj v rokoch 20102015.
Implementáciu ECVET nepovaţujú niektorí odborníci za naliehavú agendu vo svetle nejasnej
pridanej hodnoty tohto nástroja v praxi a kvôli tomu, ţe je potrebné poskytnúť viac času na
plné dosiahnutie základov, ktorými sú
- vytvorenie programov zaloţených na výsledkoch vzdelávania sa/kompetenciách,
- zabezpečenie kvality previazané s národnými výkonovými štandardami (v súčasnosti
stále v štádiu spracovania), ktoré bude reflektovať európsky referenčný rámec na
zabezpečenie kvality a vyuţije medzinárodné skúsenosti Európskej siete pre
zabezpečenie kvality v OVP (ENQA-VET),
- absorbovanie inovácií, vrátane nastupujúcich technologických zmien.
Paralela medzi európskym systémom kreditov v OVP (ECVET) a európskym systémom na
prenos kreditov (ECTS) sa nepovaţuje za oprávnenú; úspešná implementácia kreditového
systému v terciárnom vzdelávaní nie je dôkazom budúceho úspechu v sekundárnom OVP,
pretoţe tieto dva podsystémy majú rozdielne podmienky (pozri tieţ časť 7.3.).
V národnej agende musia byť tieto riešené tieto otázky OVP:
- realizácia posunu k OVP zaloţenom na kompetenciách/výsledkoch vzdelávania sa vo
všetkých segmentoch a sektoroch, výsledkom bude obnovená národná sústava
kvalifikácií, ktorá bude uznávať čiastkové kvalifikácie vo všetkých sektoroch
a segmentoch OVP,
- zdokonalenie metodiky validácie vzdelávania sa bez ohľadu na vzdelávacie prostredie,
- väzby medzi OVP a svetom podnikania sa musia obnoviť; Národná rada OVP, krajské
rady a sektorové rady, ktoré navrhuje zákon o OVP, poskytnú príleţitosť na
prebudovanie v súčasnosti skôr neformálnych inštitúcií tohto druhu spolupráce, tieto rady
musia byť však sfunkčnené a musia byť vybavené zodpovedajúcimi nástrojmi a údajmi,
- zabezpečenie kvality, ktoré bude reflektovať európsky referenčný rámec na
zabezpečenie kvality a vyuţije medzinárodné skúsenosti z Európskej siete pre
zabezpečenie kvality v OVP (ENQA-VET),
- kariérové poradenstvo sa musí obnoviť a malo by poskytovať vyváţenú kombináciu
osobných a elektronických sluţieb; rozhodne sa musí zlepšiť kvalita a transparentnosť esluţieb,
- obnoviť sa musí výskum zameraný na OVP a trh práce, osobitne v súvislosti
s prognózovaním/predvídaním potrieb trhu práce, pretoţe súčasný nesúlad medzi
ponukou a dopytom je spôsobený aj nedostatkom relevantných analýz o trhu práce,
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-

zdokonaliť sa musí poskytovanie štatistických údajov, osobitne tých, ktoré sa týkajú
väzieb medzi vzdelávaním a trhom práce; údaje musia byť k dispozícií online.

V agende EÚ by mohli byť tieto otázky OVP:
i) Posilnenie vzájomného učenia sa, ktoré je uvedené v revidovanej priorite č. 3
Helsinského komuniké, by sa malo posilniť, osobitne na podporu koherentnosti medzi
zodpovedajúcimi politikami OVP vďaka vyhodnocovaniu praxe vo vyspelých krajinách.
ii) Je potrebné poskytnúť čas na „strávenie” zmien, ako aj na zuţitkovanie skúseností
z implementácie rôznych kodanských nástrojov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať
- opisu výsledkov vzdelávania/kompetencií, ich vzťahu k opisom kvalifikácií
a následnému porovnaniu národných kvalifikačných rámcov z hľadiska pouţívaného
slovníka a úrovne spoľahlivosti príslušných postupov validácie,
- zdokonalenie metodík validácie výsledkov vzdelávania sa a kompetencií v nástrojoch,
ktoré umoţňujú merateľné výsledky; zdôrazniť by sa mala spolupráca
zainteresovaných subjektov, ako sa navrhuje aj v Helsinskom komuniké,
- zuţitkovať skúsenosti z implementácie spoločného rámca na zabezpečenie kvality
v jednotlivých krajinách a z reflexie európskeho referenčného rámca na
zabezpečenie kvality; pri výmene skúseností by sa mala posilniť úloha národných
referenčných bodov na zabezpečenie kvality,
- podmienkou úspešnej implementácie validácie neformálneho a neinštitucionálneho
vzdelávania sa, zriadenia národného kvalifikačného rámca v súlade s európskym
kvalifikačným rámcom a nakoniec kľúčovým pre implementáciu európskeho systému
kreditov v OVP (ECVET) je spoločné chápanie dôleţitosti zdôrazňovania výsledkov
vzdelávania sa na rozdiel od zdôrazňovania procesu vzdelávania/vzdelávania sa,
vyjadrené
vo
vzájomne
akceptovaných
termínoch:
akceptovateľnými
modulmi/jednotkami vzdelávania, akceptovateľnými opismi poţadovaných výsledkov,
nasledované akceptovateľnými postupmi validácie Implementácia ECVET by nemala
byť preto akcentovaná príliš skoro a pokrok v implementácii ECVET by nemal byť
tlačený politicky.
iii) Podrobnejšie by sa mali skúmať špecifické vzdelávacie potreby a meniaca sa úloha
učiteľov a majstrov v OVP a ako sa uvádza v Maastrichtskom komuniké (priorita iv na
úrovni EÚ), prioritu by malo mať zatraktívnenie ich profesie; prestarnutosť učiteľov
a majstrov v krajinách EÚ a prilákanie skúsených odborníkov z praxe na miesta majstrov
robí z tejto úlohy aktuálnu tému.
iv) Špeciálna pozornosť by sa mala venovať štatistike OVP a trhu práce, ako sa odporúča
v Helsinskom komuniké, so špeciálnym zameraním na predvídanie potrieb zručností.

9.2. Ako by sa tieto otázky mohli riešiť v rámci politiky a (alebo) cieľov na
národnej úrovni a úrovni EÚ?
i) Posilnenie vzájomného učenia sa
Príklady dobrej praxe o implementácii kodanských nástrojov by mali byť vypracované
osobitným, ľahko čitateľným spôsobom v prehľadnej forme, ktorá umoţní spoločné procesy
učenia sa tvorcov politík a odborníkov v OVP z danej krajiny, napr.
- opis počiatočného stavu,
- opis politiky/opatrenia v kontrolovateľných termínoch (ukazovatele úspechu, ukazovatele
neúspechu),
- opis stavu po implementácii politiky,
- odporúčania pre tvorcov politiky,
- odporúčania pre odborníkov v OVP,
- naznačenie budúcich zmien v politikách (korekcie, úpravy, rozšírenie atď.)
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Ľahko čitateľné iniciačné dokumenty zobrazené na webovej stránke by napomohli prejsť za
hranice obvyklej politickej rétoriky a pomôcť danej krajine naštartovať procesy učenia sa.
Moţnosť identifikovať problémy a pokrok v implementácii príslušných politík by prilákala
relevantných aktérov na to, aby podrobne študovali prax v úspešných krajinách. Následné
partnerské učenie sa (tzv. peer learning) v zmiešaných skupinách tvorcov politík
a odborníkov v OVP by sa potom mohlo zdôrazňovať viac ako doteraz.

ii) Implementácia kodanských nástrojov
Podobne ako v bode i), aj tu by sa malo zdôrazňovať vypracovanie špecifických príkladov
dobrej praxe pri implementácii kodanských nástrojov, atraktívnych pre tvorcov politík, na
podporu vzájomného učenia sa, ktoré vedie k okamţitým praktickým výsledkom
v implementácii relevantných nástrojov a
- k prehĺbeniu porozumenia rozvoja politiky v jednotlivých krajinách a zabráneniu jalovej
rétorike a umelým aktivitám pod hlavičkou európskej spolupráce,
- k poskytnutiu času na strávenie zmien, ktoré vyplývajú z implementácie kodanských
nástrojov, na zvýšenie koherentnosti a zabezpečenia synergie medzi nástrojmi, ktoré sa
uţ implementovali,
- k zastaveniu sa pred ďalším postupom v ECVET, aby sa mohli najprv zuţitkovať
skúsenosti z politík, ktoré sa uţ implementovali.

iii) Učitelia a majstri
-

-

-

Prax pri určovaní štandardov vo vzdelávaní učiteľov a majstrov by sa mala porovnať
s cieľom výmeny skúseností, podpory internacionalizácie vzdelávania a mobility učiteľov
a majstrov.
Špeciálna pozornosť by sa mala venovať zvýšeniu úrovne kompetencií učiteľov
a majstrov v IKT, ako aj technologickej kultúre ako celku, stanovením štandardov
a smerovaním k medzinárodnej certifikácii.
Postavenie učiteľov a majstrov by sa malo preskúmať a porovnať medzi krajinami EÚ
s cieľom identifikovať silné a slabé stránky v jednotlivých krajinách.
Vývoj digitálnych zdrojov na uľahčenie individuálneho vzdelávania sa budúcich učiteľov
a majstrov a (alebo) individualizovaného kontinuálneho vzdelávania učiteľov a majstrov.

iv) Štatistika OVP
Okrem uţ identifikovanej potreby zlepšiť údaje o OVP a trhu práce a vypracovať ukazovatele
a benchmarky by sa mal dôraz klásť na všetky nástroje, ktoré berú do úvahy previazanosť
charakteristických znakov OVP a trhu práce, aby sa lepšie porozumelo problematike
uplatňovania sa na trhu práce.
- Podpora celoeurópskeho prieskumu, ktorého realizácia sa očakáva od projektu Cedefopu
Skillsnet. Prieskum bude zaloţený na spoločnom dotazníku pre podniky, ktorý bude
doplnkovým nástrojom k národným nástrojom na predvídanie potrieb zručností a umoţní
výmenu skúseností z národných zisťovaní a získanie komparatívnych údajov za celú EÚ.

10. Autori, bibliografické odkazy a zdroje
10.1. Autori
Juraj Vantuch, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Dagmar Jelínková, Štátny inštitút odborného vzdelávania

112

s priamym využitím vyznačených vstupov od spoluautorov
Štefan Grajcár, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (3.3)
Eneke Hanzelová, Inštitút pre výskum práce a rodiny (2.3.2, príklady politiky 1, 2, 3)
Zuzana Kostolná, Inštitút pre výskum práce a rodiny (2.3.2, príklad politiky 4)
Miloš Novák, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor vzdelávania a ľudských
zdrojov (5.4.2)
Autori vyslovujú poďakovanie za konzultácie týmto špecialistom:
Jana Čabalová, Ústav informácií a prognóz školstva
Alţbeta Ferenčičová, Ústav informácií a prognóz školstva
Irena Fonodová, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Eva Frayová, Ministerstvo školstva SR, Národné stredisko Europass
Štefan Grajcár, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ruţena Grochová, Ústav informácií a prognóz školstva
Jana Halková, Gymnázium Roţňava
Pavol Korbas, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Miroslav Korman, Ústav informácií a prognóz školstva
Dušan Kulich, Ministerstvo školstva SR, sekcia pre celoţivotné vzdelávanie
Miloš Novák, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Mária Paveleková, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Aneta Popovcová, Ministerstvo financií SR
Elena Rebrošová, Ústav informácií a prognóz školstva
Boris Sloboda, Ministerstvo školstva SR, sekcia pre celoţivotné vzdelávanie
Mária Slovíková, Ústav informácií a prognóz školstva
Ivan Stankovský, Štátny inštitút odborného vzdelávania
Peter Špičan, Štátny inštitút odborného vzdelávania
Jana Zacková, Štatistický úrad SR
a za poskytnutie podkladov týmto špecialistom:
Roman Csabay, Dagmar Hubačová, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Dana Čuláková, Ministerstvo školstva SR, oddelenie gymnázií
Jarmila Dúbravská, Mária Benedikovičová, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, sekcia
poľnohospodárstva
Ján Herich, Ľubomíra Srnánková, Ústav informácií a prognóz školstva
Miroslav Holček, Gabriela Hrušovská, Krajský školský úrad v Trenčíne
Monika Hozlárová, Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia zdravotníckeho vzdelávania
Mária Kavečanská, Úrad Košického samosprávneho kraja
Peter Bartek, Krajský školský úrad v Trnave
Miriam Kováčiková, Martina Pinková, Ministerstvo školstva SR, sekcia európskych záleţitostí
Ľubomír Páleník, Darina Lepeňová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Boris Sloboda, Dušan Kulich, Ministerstvo školstva SR, sekcia pre celoţivotné vzdelávanie
Danka Sťahulová, Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľubomíra Tudíková, Úrad Ţilinského samosprávneho kraja
Jozef Vook, Ján Pavelčák, Krajský školský úrad v Košiciach
Marcela Zubrická, Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záleţitostí
a vyslovujú špeciálne poďakovanie za organizačnú podporu počas konzultačného
procesu Ľudmile Ghillány, Ministerstvo školstva SR, oddelenie odborného vzdelávania

113

10.2. Zdroje, odkazy a webové stránky
1. etapa optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja a Optimalizácia sústavy študijných a učebných odborov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Bratislava : BSK, 2007.
Černotová, Marta et al: Metodika tvorby profesijných štandardov jednotlivých kategórií
pedagogických zamestnancov. In: Pedagogické rozhľady. Banská Bystrica: MPC Slovenska,
17. ročník, č. 3/2007, s. 7-9. ISSN 1335-0404,
http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr3-2007.pdf
Discrimination in the European Union. Special Eurobarometer 263. Brussels : EC, [2007],
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
Herich, J.: Kvantitatívna prognóza vývoja materských, základných a stredných škôl do roku
2025. Bratislava : ÚIPŠ, 2007,
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/Prognza_R_07_prezent.xls
Hiadlovský, V., Seková, M., Vetráková, M.: Sociologický výskum vybraných zamestnávateľov
Banskobystrického samosprávneho kraja. Banská Bystrica : EF UMB, 2007,
http://www.celozivotne.sk/ganet/vuc/bb/vzdelavanie.nsf/pages/0B1017423711FFB1C12572E
9004075C5
Grajcár, Š.: Projekt „Integrovaný systém typových pozícií“. In: Vzdelávanie dospelých.
Bratislava : AIVD, 2004, mimoriadne číslo, ISSN 1335-2350
http://193.87.15.12/nrcg_new/html/0502_AIVD/htm/10_ISTP.htm
Jancura V.: Vyhorení nemôţu zapaľovať. In: Pravda, 31. mája 2008,
http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?r=sk_domace&c=A080530_192949_sk_domace_p04
Jurásková, M., Kriglerová, E., Rybová, J.: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004.
Bratislava : ÚV SR, 2004, ISBN-80-88991-27-7.
Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeţe, vrátane rozvoja
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania. (Schválená vládou 26. apríla 2004.)
Bratislava : MŠ SR, 2004,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/FD9E6FEBE7E4345AC1256E9E0033E442?Ope
nDocument
Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky. (Schválená vládou 12. januára 2005.)
Bratislava : MV SR, 2005,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/7814667583AF020FC1256F7E0033A133?Open
Document
Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do
praxe (Schválená vládou 21. marca 2007.) Bratislava : MŠ SR, 2006,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/A637C04B755E271EC1257291002F7EDB?Ope
nDocument
Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme. (Schválená vládou 18. apríla
2005.) Bratislava : MŠ SR, 2006,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/0C16E62FCEADAE3CC12572C1002C6FAF?OpenDoc
ument

114

Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v ŢSK na roky 2007 – 2009. Ţilina : ŢSK, 2007,
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/skolstvo/rok_2007/Aktuality_a_oznamy/DWkoncepcia.pdf.
Konvergenčný program Slovenska na roky 2007 aţ 2010 : aktualizácia 2007 [Convergence
Programme of the Slovak Republic for 2007 – 2010 : 2007 Update], adopted by the
government on 21st November 2007. Bratislava : MF SR, 2007,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication10437_sk.pdf =
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication10437_en.pdf
Legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov. Bratislava : MŠ SR, 2007,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/MsDoc/AktTemy/legislativny_zamer_ped_zam.pdf
Modernizačný program Slovensko 21. (Schválený vládou 4. júna 2008.) Bratislava, ÚV SR,
2008,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/D3CDBBA86AC1B334C125745200418846?Ope
nDocument
Move-it : overcoming obstacles to mobility for apprentices and other young people in
vocational education and training : final report 2007. Hertogenbosch : CINOP, 2007,
http://www.pwc.com/extweb/industry.nsf/docid/891A0DC5F2EBBFF6852572BA0022F13A/$
File/26062007-moveit-ec.pdf
Národná správa o implementácii a dopade programov Socrates a Leonardo da Vinci
v Slovenskej republike = National report on implementation and impact of programmes
Socrates and Leonardo da Vinci in the Slovak Republic 2000-2006. Bratislava, 2007,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/EUZAL/KProg/Narodna_sprava_programov_Socrate
s_Leonardo_2000_2006.pdf
Národný program pre učiace sa regióny. (Schválený vládou 15. mája 2007.) Bratislava : MŠ
SR, 2007,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/narodny_program_pre_uciace_s
a_regiony.pdf
Národný strategický referenčný rámec Slovenská republika = National Strategic Reference
Framework Slovak Republic. Bratislava : MVRR SR, 2007,
http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/
Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006-2008 = National Reform
Program of the Slovak Republic 2006-2008. (Schválený vládou 12. októbra 2005.) Bratislava
: ÚV SR 2005,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/A35BA410DD17C130C12570930032546F?Open
Document = http://www.finance.gov.sk/en/Documents/IFP/nrp_2005_en.pdf
Návrh koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy v Slovenskej republike. (Schválený vládou 6. júna 2007.) Bratislava : MŠ SR, 2006,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/6F16469462C3C049C12572ED00291F3E?Open
Document
Návrh koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a ţiakov vrátane rozvoja
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania. (Schválený vládou 2. apríla 2008.)
Bratislava : MŠ SR, 2008,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/472F346587FEDF19C125740F00496180?Open
Document

115

Návrh národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015.
(Schválený vládou 12. januára 2005.) Bratislava : ÚV SR, 2005,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F84298A2E3A1D2D0C1256F8200399FFA?Ope
nDocument
Návrh motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov
v odbornom vzdelávaní a príprave (Schválený MŠ 24. septembra 2007.) Bratislava : MŠ SR,
ŠIOV, 2007,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1351
Návrh systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v Slovenskej
republike (Schválený MŠ v marci 2007.) Bratislava : MŠ, ŠIOV, 2007,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1224
Návrh postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády Slovenskej republiky ţiakom
stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008-2011.
(Schválený vládou 27. februára 2008.) Bratislava : ÚV SR, 2008,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/4A22869CE89B20EEC12573FC00381978?Open
Document
Odvetvová analýza potrieb zamestnávateľov a pripravenosti absolventov pre vstup na trh
práce v Slovenskej republike (Schválená MŠ 21. augusta 2007.) Bratislava : ŠIOV, 2007,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1225
Operačný program Vzdelávanie = Operational Programme Education. Bratislava : MŠ SR,
2007,
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vzdelavanie/>Slovenská verzia =
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vzdelavanie/>English version
Operačný program Informatizácia spoločnosti = Operational Programme Informatisation of
Society. Bratislava : ÚV SR, 2007,
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/informatizacia-spolocnosti/>Slovenská verzia =
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/informatizacia-spolocnosti/>English version
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia = Operational Programme Employment
and Social Inclusion. Bratislava : MPSVR SR, 2007,
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/>Slovenská verzia
=
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/>English version
Paying Taxes 2008 : The Global Picture. World Bank Group/PricewaterhouseCoopers, 2008,
http://www.doingbusiness.org/documents/Paying_Taxes_2008.pdf
Prepis audiozáznamu tlačovej konferencie po skončení 89. schôdze vlády SR, konanej
26. marca 2008. Bratislava : ÚV SR, 2008,
http://www.vlada.gov.sk/aktuality_start.php3?id_ele=7761
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky = The Manifesto of the Government of
the Slovak Republic. Bratislava : ÚV SR, 2006,
http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=1671 = http://www8.vlada.gov.sk/index.php?ID=1672
Racionalizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Košice : KSK, 2006,
http://kosice.regionet.sk/KSKWeb/KosickyKraj/Zastupitelstvo/Materialy/2006220216157721.h
tm a
116

II. etapa racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Košice : KSK, 2007,
http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JedenBodProgramuB.aspx?zsID=9&bodID=4
257
Request concerning the Consultation Process on the European Credit System for Vocational
Education and Training (ECVET) : Statements to the Consultation Document. Bratislava : MŠ
SR, 2007,
http://ec.europa.eu/education/ecvt/results/slovak_en.pdf
Rosa, V., Turek, I., Zelina, M.: Milénium : Národný program výchovy a vzdelávania na
najbliţších 15 aţ 20 rokov = Millennium : The National Programme of Training and Education
in the Slovak Republic for Forthcoming 15 – 20 Years. Bratislava : IRIS, 2002, ISBN 8089018-36-X.
Rozpracovanie Koncepcie migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva. (Schválené
MŠ v júli 2005.) Bratislava: MŠ SR, 2005,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1807
Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na
roky 2006 – 2008. (Schválená vládou 11. októbra 2006.) Bratislava, 2006,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/51D71B8EEE2C96E5C1257202004E7C08?Ope
nDocument; anglická verzia je k dispozícií na
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp/SK_nrp_en.pdf
Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na
roky 2006 – 2008 = Progress Report on the Implementation of the National Reform
Programme of the Slovak Republic for 2006 – 2008. Bratislava : ÚV SR, 2007,
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp2007/SK_nrp_sk.pdf =
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp2007/SK_nrp_en.pdf
Správa o vzdelávacej politike : Národná správa o napĺňaní cieľov pracovného programu
Európskej komisie Vzdelávanie a odborná príprava 2010 - apríl 2007 = Report on Education
Policy 2007 : National Report on the Implementation of the Education and Training 2010
Work Programme. Bratislava : MŠ SR, 2007,
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/natreport07/sk_sk.pdf =
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/natreport07/sk_en.pdf
Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva. (Schválená vládou
25. apríla 2007. Bratislava : MŠ SR, 2006,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/72D2F96631133B00C12572BA002D7D25?Open
Document
Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národná Lisabonská stratégia.
(Schválená vládou 16. februára 2005.) Bratislava : MF SR, 2005,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/BEB7D15266C4758EC1256FA50031AD36?Ope
nDocument, anglická verzia je k dispozícií na
http://www.finance.gov.sk/EN/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?cat
egoryId=115&documentId=43
Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 - Akčné plány. (Schválené vládou
13. júla 2005.) Bratislava : MF SR, 2005,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/78E1018474DCCB25C1257038003E2E62?Open
Document
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority
a opatrenia). Košice : KSK, 2006,
117

http://kosice.regionet.sk/KSKWeb/KosickyKraj/Zastupitelstvo/Materialy/2006220216157610.h
tm
Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike
SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008-2013. (Schválená vládou 26. marca 2008.)
26th March 2008. Bratislava : ÚV SR, 2008,
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/D7F30080D6FC40E1C1257412004DBB29?Ope
nDocument
Súčasný stav a dlhodobý zámer rozvoja stredného školstva. Bratislava : BSK, 2003,
http://www.bratislavskykraj.sk/lstDoc.aspx?nid=6319
Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a mládeţe (2006). Bratislava : MŠ SR,
2006,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1805
Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a ţiakov (2003). Bratislava : MŠ SR,
2003,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1803
Štatistická ročenka SR 2001 = Statistical Yearbook of the SR 2001. Bratislava : Veda, 2001,
ISBN 80-224-0694-5.
Štatistická ročenka SR 2007 = Statistical Yearbook of the SR 2007. Bratislava : Veda, 2007,
ISBN 978-80-224-0990-2.
Tomatová, J.: Na vedľajšej koľaji. Je proces preraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl
znevýhodňujúcim činiteľom?
Vagač, Ľ.: Miléniové rozvojové ciele : Cesta k zniţovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia =
Millennium development goals : Reducing Poverty and Social Inclusion. Bratislava : UNDP,
2004, ISBN 92-95042-01-8, http://mdgr.undp.sk/DOCUMENTS/MDG_Slovak_SK.pdf =
http://mdgr.undp.sk/DOCUMENTS/MDG_Slovak_GB.pdf
Vantuch, J.: A Second Chance for Second-chance Schools. In: Cedefop Info 3/2005,
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/419/C35D1EN.html
Vantuch, J.: Improving the Status of Teachers is Proving Costly. In: Cedefop Info 2/2007.
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/473/C27P1EN.html
Vantuch, J.: No Longer Waiting for Godot. In: Cedefop Info 3/2003,
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/346/C33T2EN.html
Vantuch, J.: Parliament Breaks a Taboo: Tax Incentives for Lifelong Learning. In: Cedefop
Info 1/2008,
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/489/C18E3EN.html
Vantuch, J.: Slovakia : Overview of the Vocational Education and Training System in 2005.
Thessaloniki : Cedefop, 2005, (eKnowVet thematic overviews; 2005),
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/eknowvet/2005_TO_SK.pdf
Vantuch, J.: Slovakia : Overview of the Vocational Education and Training System in 2006.
Thessaloniki : Cedefop, 2006, (eKnowVet thematic overviews; 2006).
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/eknowvet/2006_TO_SK.pdf

118

Vantuch, J.: Slovakia : Overview of the Vocational Education and Training System in 2007.
Thessaloniki : Cedefop, 2007, (eKnowVet thematic overviews; 2007).
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/
Vantuch, J. et.al.: Slovak Entry to the Study on Mobility Obstacles and Solutions in Initial
Vocational Education and Training (DG EaC project MoVE-iT questionnaire). Bratislava,
2006.
Vaňo, B.: Demografická charakteristika rómskej populácie v SR. Bratislava = The
Demographic Characteristics of Roma Population in Slovakia. Bratislava : INFOSTAT, 2001,
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/rom.pdf = http://www.infostat.sk/vdc/pdf/romeng.pdf
Világi, A., Gál, Z., Bilčík, V.: Analýza k voľnému pohybu pracovníkov v EÚ. Bratislava :
SSZP, 2008, http://www.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/197, zhrnutie v angličtine je
k dispozícii na http://www.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/199
Vyhodnotenie externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2006/2007. Bratislava : ŠPÚ,
2007, http://www.statpedu.sk/buxus/docs//Maturita/maturita/vyhodnotenie_ECMS2006_7.pdf
Vyhodnotenie generálnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej
skúšky z vyučovacích jazykov slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, v školskom roku
2006/2007. Bratislava : ŠPÚ, 2007,
http://www.statpedu.sk/buxus/docs//Maturita/maturita/vyhodnotenie_gs_07.pdf
Zásady zriaďovania, organizácie a činnosti Odborných komisií a Koordinačnej rady pre
odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách, stredných odborných
učilištiach a zdruţených stredných školách v Slovenskej republike (Schválené MŠ
21. decembra 2001. Bratislava : MŠ SR, 2001,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/OdborneVzdelavanie/OKomisie/
Zasady_zriadovania_OK.pdf
Legislatíva
Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/245_2008.pdf
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/2007_293.pdf
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
http://www.zbierka.sk/
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady,
http://www.zbierka.sk/
Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
http://www.zbierka.sk/

119

Zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1153
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/2003-597.pdf
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení
neskorších predpisov,
http://www.diskriminacia.sk/?q=a_legislation/antidiscact
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
http://www.zbierka.sk/
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=706
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene
zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/AKRDV/1997_386.pdf
Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov,
http://www.zbierka.sk/
Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/2006_009.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní
prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/2004_510.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií ţiakom stredných škôl
a špeciálnych škôl v znení vyhlášky MŠ SR č. 343/2006 Z. z.,
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/2004_311.pdf
Metodické usmernenie č. 14/2006-R zo 6. júna 2006, ktorým sa upravuje postup pri
poskytovaní štipendií ţiakom stredných škôl a špeciálnych škôl,
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=221

Webové stránky
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
http://www.zbierka.sk
Európsky sociálny fond
http://www.esf.gov.sk
Učiaci sa región - Banskobystrický kraj
http://www.celozivotne.sk/
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Portály zamerané na kariérové poradenstvo a informácie o pracovných miestach:
http://www.profesia.sk/ (Profesia, spol. s r.o., Bratislava)
http://www.askforjob.sk/ (AMROP HEVER Slovakia)
http://www.topjobs.sk/ (LMC, s.r.o.)
http://www.absolvent.sk/ (SOPK Ţilina)
http://www.bezhranic.sk (Mládeţ bez hraníc)
http://www.kamposkole.sk/ (Centrum kariérneho poradenstva pri Trenčianskej univerzite
A. Dubčeka v Trenčíne)
http://www.ckp.stuba.sk/ (Centrum kariérneho poradenstva Slovenskej technickej univerzity)
http://web.tuke.sk/apic/?go=vyst (Vzdelávacie, informačné a poradenské centrum pre rozvoj
kariéry na Technickej univerzite v Košiciach)
http://www.povolania.eu/ (projekt Leonardo da Vinci koordinovaný Českou republikou)
Štátne vzdelávacie programy:
http://siov.cmsromboid.sk/statne-vzdelavacie-programy/9411s
http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1
Akreditačná komisia Ministerstva školstva, AK MŠ
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=639
Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky, AK
www.akredkom.sk
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, AIVD
www.aivd.sk
Asociácia výchovných poradcov, AVP
http://www.asociaciavp.szm.sk/
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR
www.upsvar.sk
Ústav informácií a prognóz školstva, ÚIPŠ
www.uips.sk
Inštitút pre výskum práce a rodiny, IVPR
http://www.sspr.gov.sk/
Integrovaný systém typových pozícií, ISTP
www.istp.sk
Ministerstvo hospodárstva SR, MH SR
http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo školstva SR, MŠ SR
www.minedu.sk
Ministerstvo financií SR, MF
http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR, MZ SR
http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo vnútra SR, MV SR
http://www.minv.sk/
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Ministerstvo spravodlivosti SR, MS SR
http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, MPSVR SR
www.employment.gov.sk
Štátny pedagogický ústav, ŠPÚ
www.statpedu.sk
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
http://romovia.vlada.gov.sk/
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, VÚDPaP
http://www.vudpap.sk/
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
http://www.sfpa.sk/
Štátny inštitút odborného vzdelávania, ŠIOV
www.siov.sk
Štatistický úrad SR, ŠÚ SR
www.statistics.sk
Trexima Bratislava, s.r.o.
www.trexima.sk

10.3. Zoznam skratiek
aktívna politika trhu práce
Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Consumer Price Index (index spotrebiteľských cien)
Continuing Vocational Training Survey (zisťovanie o odbornej príprave)
celoţivotné vzdelávanie (sa)
European Credit Transfer System (Európsky systém na prenos kreditov)
European Credit System for Vocational Education and Training (Európsky
systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu)
EKR
Európsky kvalifikačný rámec
ENIC/NARIC European Network of Information Centres in the European Region (Európska
sieť informačných stredísk v európskom regióne)/National Academic
Recognition Information Centres (Národné informačné strediská pre
uznávanie akademického vzdelávania)
ENQA-VET European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training
(Európska sieť pre zabezpečenie kvality v OVP)
ESF
Európsky sociálny fond
EÚ
Európska únia
EÚ27
27 členských krajín EÚ
G
gymnázium
HDP
hrubý domáci produkt
IKT
informačné a komunikačné technológie
ISCED
International Standard Classification of Education (Medzinárodná
štandardizovaná klasifikácia vzdelávania)
ISTP
Integrovaný systém typových pozícií
KE
Košice
APTP
BB
BBSK
CPI
CVTS
CŢV
ECTS
ECVET
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KZAM
NKR
NSE
NSK
NUTS
OKEČ
OVP
PISA
PO
SITES
SOP
SOŠ
SOU
SR
SWOT
ŠPÚ
UNDP
UOE
VZPS

Klasifikácia zamestnaní
Národný kvalifikačný rámec
Národné stredisko Europass
Národná sústava kvalifikácií
Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques (Nomenklatúra územných
štatistických jednotiek)
Odvetvová klasifikácia ekonomických činností
odborné vzdelávanie a príprava
Programme for International Student Assessment (Program medzinárodného
hodnotenia študentov)
Prešov
Second Information Technology in Education Study (Druhý výskum
o informačných technológiách)
Sektorový operačný program
stredná odborná škola
stredné odborné učilište
Slovenská republika
strengths, weaknesses, opportunities, threads (silné stránky, slabé stránky,
príleţitosti, ohrozenia)
Štátny pedagogický ústav
United Nations Development Program (Rozvojový program OSN)
UNESCO, OECD, Eurostat
výberové zisťovanie pracovných síl
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