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1.
1.1

Všeobecné súvislosti – rámec vedomostnej spoločnosti
Politické a sociálno-ekonomické súvislosti

Slovenská republika, ktorá vznikla 1. januára 1993 po rozdelení Československa, je parlamentnou
demokraciou s jednokomorovým parlamentom, do ktorého je volených 150 poslancov na obdobie
štyroch rokov. Počet miest jednotlivých politických strán v parlamente závisí od toho, koľko percent
hlasov získali v priamych voľbách. Hlavou štátu bez významných výkonných právomocí je prezident
volený všeľudovým hlasovaním vo dvoch kolách na obdobie piatich rokov. Slovenská republika je
členom OECD (2000), NATO (2004) a EÚ (rovnako 2004). Krajina pozostáva z 8 regiónov štátnej
správy a samosprávy. Prechod výkonných právomocí z orgánov verejnej správy na samosprávne
regióny a obce sa začal v 90. rokoch 20. storočia, pričom podstatné zmeny v rezorte školstva nastali aţ
v roku 2002, po ktorých nasledovala fiškálna decentralizácia s účinnosťou od roku 2005. Príjmy
samosprávnych regiónov a obcí však v podstatnej miere závisia od centrálne vyberanej dane z príjmu
fyzických osôb, ktorá predstavuje významnú časť ich rozpočtu (kapitola 9.1).
Napriek veľmi vysokému hospodárskemu rastu v nedávnej minulosti (10,4 % v roku 2007 a 6,4 %
v roku 2008, Eurostat), Slovenská republika dlhodobo trpela vysokou mierou nezamestnanosti (11,1 %
v roku 2007 a 9,5 % v roku 2008, Eurostat Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS)) a nízkou
mierou zamestnanosti (60,7 % v roku 2007 a 62,3 % v roku 2008, Eurostat LFS). Dlhodobá
nezamestnanosť aj za najlepších čias ostávala jednou z najvyšších v EÚ (8,3 % v roku 2007 a 6,6 %
v roku 2008, Eurostat) a postihovala prevaţne rómsku menšinu. Ide najmä o rómsku menšinu ţijúcu
v segregovaných osadách s vysokým rizikom sociálneho vylúčenia. Juh stredného Slovenska
a východné Slovensko navyše zaostávajú za západným Slovenskom, ktoré sa teší z rozvinutej
infraštruktúry a obrovských zahraničných investícií najmä v Bratislavskom regióne, ktorý sa z hľadiska
bohatstva nachádza na 19. priečke medzi regiónmi NUTS II EÚ. Podľa najnovších štatistík Eurostatu
východ Slovenska dosiahol 44 %, stredné Slovensko 49,2 %, západné Slovensko 62,8 % HDP priemeru
EÚ pre NUTS II na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily, zatiaľ čo Bratislavský región aţ 148,7 %.
Tento veľký rozdiel v rozloţení bohatstva v krajine je však vo veľkej miere skôr výrazom špecifík
účtovníctva a štatistík typických pre regióny hlavných miest, neţ bohatstva samotných obyvateľov
Bratislavského regiónu.
Hoci strednodobé makroekonomické prognózy boli veľmi pozitívne, napovedali veľmi vysoký rast HDP
(napr. podľa Eurostatu 6,4 % pre rok 2009) a očakávalo sa ďalšie zniţovanie nezamestnanosti, svetová
hospodárska kríza ťaţko zasiahla aj Slovenskú republiku. Malá otvorená ekonomika so vysokou
závislosťou na vývoze (najmä automobilov a elektrotechniky) zápasí s drastickým hospodárskym
poklesom. V prvom štvrťroku 2009 sa podľa Eurostatu zníţil HDP krajiny v porovnaní
s predchádzajúcim štvrťrokom o 11,2 % a percentuálna zmena v prvom štvrťroku 2009 v porovnaní
s rovnakým štvrťrokom roku 2008 bola -5,4 % na rozdiel od -4,5 % v EÚ27. K tomuto poklesu prispeli
obmedzené dodávky plynu do závodov a následný výpadok ich výroby spôsobený zastavením toku
zemného plynu pre Slovenskú republiku počas rusko-krajinského konfliktu. Štatistický úrad predpovedá
na rok 2009 negatívny rast -3,5 %, ale Národná banka Slovenska sa obáva ešte hlbšieho prepadu
(-4,2 %).
Pád HDP bol vo významnej miere spôsobený poklesom vonkajšieho dopytu zo strany veľkých
západných ekonomík a zvyšuje ho ním spôsobená nezamestnanosť a následný pokles spotreby
domácností. Na pokles spotreby domácností nemá vplyv pôvodne očakávané zvýšenie inflácie po
vstupe do eurozóny, no okrem krízy je tu ešte nákupná turistika do relatívne lacnejších susedných
krajín. Česká republika, Poľsko a Maďarsko sa v dôsledku zníţenia výmenného kurzu ich mien voči
euru stali lacnejšími pre kupujúcich zo Slovenska prichádzajúcich s eurami.
Podľa údajov VZPS Eurostatu sa v prvom štvrťroku 2009 miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku
15 aţ 24 rokov zvýšila na 22,4 % v porovnaní s 19,0 % v prvom štvrťroku 2008, pričom ďalšie
zhoršovanie sa očakáva so zníţenou príleţitosťou uplatnenia sa absolventov škôl na trhu práce. V máji
2009 úrady práce evidovali 336 926 nezamestnaných, oproti 222 260 nezamestnaným z mája 2008,
z ktorých 19 705, resp. 10 427 bolo absolventov do 25 rokov. Navyše sa vracajú domov mnohí občania,
ktorí pracovali v zahraničí. Podľa údajov VZPS Štatistického úradu pracovalo v prvom štvrťroku 2009
v zahraničí 128,8 tis. osôb, čo je o 47,9 tis. menej, neţ v prvom štvrťroku 2008.
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1.2

Obyvateľstvo a demografia

Slovenská republika má územie o rozlohe 49 034 km2, ktoré obýva 5 379 455 obyvateľov, s hustotou
osídlenia 110 obyvateľov na km2 (sčítanie obyvateľstva z 26. mája 2001). Celkovo 55 % obyvateľstva
ţije v mestách a 45 % na vidieku. Podľa odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) Slovenská republika
k 31. decembru 2008 mala 5 412 254 obyvateľov a Eurostat odhadol jej obyvateľstvo v roku 2009 na
5 411 062 obyvateľov. Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa Slovenská republika potýka s významným
zniţovaním pôrodnosti a starnutím obyvateľstva. Počet ţivonarodených detí sa zníţil z 80 116 v roku
1989 na 50 841 v roku 2002, nasledovaný miernym medziročným nárastom. V roku 2008 sa narodilo
57 360 ţivých detí.
V súčasnosti má Slovenská republika ešte stále priaznivý podiel osôb v postproduktívnom veku hlboko
pod priemerom EÚ27 (napríklad podľa predpokladu Eurostatu na rok 2010 16,95 % a 25,9 %), ktorý sa
však bude kaţdých päť rokov postupne zhoršovať o pribliţne 4 percentuálne body (aţ na 39,98 %
v porovnaní s 45,36 % EÚ 27 v roku 2040), kedy sa negatívny vývoj začne počas päťročného obdobia
zrýchľovať o pribliţne 8 percentuálnych bodov. Očakáva sa, ţe podiel osôb v postproduktívnom veku
bude od roku 2050 vyšší ako priemer EÚ27.
Kapitačné financovanie zavedené v roku 2004 malo viesť k zlučovaniu a zatváraniu škôl s nízkym
počtom ţiakov. Z demografického trendu podľa vekových skupín uvedenom v tab. 1 vyplýva potreba
ďalšej reštrukturalizácie siete škôl s výnimkou materských škôl, ktoré uţ zaznamenali obnovený záujem
a prevahu dopytu nad ponukou disponibilných miest.
Tab. 1: Demografické trendy podľa vekových skupín do roku 2025
0-24
25-59
Spolu
Spolu Muţi
Ţeny Spolu Muţi
Ţeny
2010
2010 (%)
2025
2025 (%)
2007*
2007*(%)

5423703 1579076
100
29,11
5521745 1381445
100
25,02
5397766 1695403
100,00 31,41

60+
Spolu

807547 771529 2864766 1435228 1429538 979861
14,89 14,23 52,82
26,46 26,36 18,07
705247 676198 2744841 1397247 1347594 1395459
12,77 12,25 49,71
25,30 24,41 25,27
867123 828280 2808697 1402146 1406551 893666
16,06 15,34 52,03
25,98 26,06 16,56

Muţi

Ţeny

393065 586796
7,25
10,82
596860 798599
10,81 14,46
351826 541840
6,52
10,04

Zdroj: Aktualizácia demografickej prognózy INFOSTAT-u (2002) z roku 2007
Poznámka: * Počet obyvateľov k 1. júlu 2008 (Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2008)

Pokles počtu obyvateľov, kapitačné financovanie a prebytok miest v študijných odboroch na
gymnáziách a stredných odborných školách s maturitou (ISCED 3A), ktoré majú „vyšší status",
spôsobili niţší záujem o prijatie na štúdium s „niţším statusom“, najmä v učebných odboroch (ISCED
3C). Vo veľkej miere ide o dôsledok dvoch skutočností:
- nedostatočnej kontroly kvality absolventov zo strany školských úradov a zamestnávateľov na
zachovanie štandardov kvality a
- absencie nástroja na vyváţenie kapitačného financovania, ktoré vedie školy ohrozené nízkym
počtom prijatých študentov, aby ignorovali potreby trhu práce a prispôsobovali profil absolventov
poţiadavkám zamestnávateľov.

1.3

Ukazovatele hospodárstva a trhu práce

Štruktúra hospodárstva Slovenskej republiky
Slovenskú republiku od jej vzniku po celý čas charakterizuje vysoký podiel osôb zamestnaných
v priemysle (39,5 % zamestnaných v roku 2008) bez ohľadu na zmeny v ostatných odvetviach, ako je
napríklad pokles osôb zamestnaných v poľnohospodárstve z 10,2 % v roku 1994 na 4,0 % v roku 2008
a nárast v odvetví sluţieb z 50,1 % v roku 1994 na 56.5 % v roku 2008. Viac informácií o distribúcii
zamestnanosti v rokoch 2003 – 2008 podľa kategórií OKEČ sa nachádza v tab. 1 prílohy.
Silný dôraz na výrobu a stavebníctvo tieţ vidno z porovnania zamestnanosti vo vybraných odvetviach
OKEČ s krajinami EÚ27.
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Tab. 2: Zamestnanosť osôb nad 15 rokov (v tis.) podľa ekonomickej činnosti v roku 2008 (2Q)
v EÚ27 a v SR
Primárny
Ekonomic
sektor a
Distribúcia Obchod a iné
Netrhové
Výroba
Stavebníctvo
Spolu
ké činnosti prirodzené
a doprava
sluţby
sluţby
– OKEČ
monopoly
verzia 1.
A_B_C_E
D
F
G_H_I
J_K_O_P_Q
L_M_N
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
%
%
%
%
%
%
osôb
osôb
osôb
osôb
osôb
osôb
osôb
11508,8 5,2 34500,5 15,5 16225,2 7,3 49200,5 22,2 38025,2 17,1 47045,7 21,2 221873,1
EÚ27
154,3 6,4 648,6 27,0
251,6 10,5 580,5 24,1
291
12,1
478
19,9 2404,8
SK
Zdroj: Eurostat, dátum extrakcie: 12. marec 2009

Zároveň z nárastom zamestnanosti vo výrobe a stavebníctve bol nedostatok vhodného počtu a štruktúry
absolventov avizovaný v automobilovom a elektrotechnickom priemysle a v stavebníctve.
Tab. 3: Porovnanie zamestnanosti vo vybraných rezortoch v SR (v tis.) v rokoch 2008 – 1998
Ekonomické
Poľnohospodárstvo,
Výroba
Stavebníctvo
činnosti – OKEČ
poľovníctvo
Spolu
(D)
(C)
verzia 1.1
a lesníctvo (A)
99,3
648,6
251,6
2404,8
SK 2008 q2
178,9
577,2
203,3
2201,4
SK 1998 q2
Zdroj: Eurostat, dátum extrakcie: 26. máj 2009 (vek nad 15 rokov, Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS,
2Q)

Podľa Zdruţenia automobilového priemyslu to bol najmä prudký rozmach automobilového priemyslu,
ktorý v rozpätí rokov 2006 aţ 2010 viedol k potrebe vytvorenia 53 000 nových pracovných príleţitostí,
čím sa počet 57 376 osôb zamestnaných v tomto odvetví v roku 2005 takmer zdvojnásobil. Pre
naplnenie týchto pozícií boli však prevaţne ţiadaní absolventi na úrovni ISCED 3C. To mohlo spôsobiť
váţny problém v dôsledku trendu od 90. rokov, kedy dochádza k presunu študentov z odborov ISCED
3C do odborov ISCED 3A. Tak sa zmenili aj skupiny absolventov, ktoré trvalo prispievajú k nesúladu
medzi dopytom a ponukou v štruktúre kvalifikácií. Vývoj v roku 2009 však zniţuje prinajmenšom
predbeţný dopyt po nových pracovných silách, pretoţe všetky slovenské automobilky boli nútené
prerušovať výrobu a v dôsledku hospodárskej krízy sme sa stali aj svedkami prepúšťania.
Zamestnanosť a nezamestnanosť
V nasledujúcej tabuľke je uvedená distribúcia zamestnanosti podľa stupňa vzdelania v roku 2008
v porovnaní s nezamestnanosťou.
Tab. 4: Zamestnanosť a nezamestnanosť podľa stupňa vzdelania v roku 2008 (v tis.)
ISCED
Počet zamestnaných
Počet nezamestnaných
2
433,8
257,5
Spolu
0,0
0,3
ISCED 0-1
109,9
71,6
ISCED 2
769,4
93,4
ISCED 3C (výučný list)
60,5
4,8
ISCED 3C (bez výučného listu)
126,0
11,5
ISCED 3A (maturita a výučný list)
103,6
8,6
ISCED 3A všeobecné (maturita)
857,4
52,0
ISCED 3A odborné (maturita)
19,5
1,2
ISCED 5B
24,7
1,2
ISCED 5A (prvý stupeň – Bc.)
356,1
12,7
ISCED 5A (druhý stupeň – Mgr., Ing., Dr.)
6,6
0,2
ISCED 6
Zdroj: Štatistický úrad, ročné údaje VZPS
Poznámka: Bc. – bakalárske, Mgr. – magisterské, Ing. – inţinierske, Dr. - doktorské
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Údaje o nezamestnaných v tabuľke naznačujú tri veľké skupiny nezamestnaných: osoby so vzdelaním
na úrovni ISCED 2, 3C a 3A (odborné) sa stali významným zdrojom ďalšieho náboru montáţnych
závodov. (Príslušné trendy nájdete aj v tab. 2 a tab. 3 prílohy: distribúciu zamestnanosti v rokoch 2004 –
2008 a distribúciu nezamestnanosti v rokoch 2004 – 2008 podľa stupňa vzdelania).
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené veľmi nízke miery zamestnanosti obyvateľov s veľmi nízkou
úrovňou kvalifikácie (ISCED 0-2) a starších občanov (vo veku 50 aţ 64 rokov) v porovnaní s EÚ27,
ktoré upozorňujú na moţnosti rekvalifikácie osôb na uspokojenie potrieb trhu práce.
Tab. 5: Miera zamestnanosti podľa veku a najvyššieho stupňa dosiahnutého vzdelania (%)
Rok
2002
2005
2007
Vek
15-24 25-49 50-64 15-24 25-49 50-64 15-24 25-49
36,7(i) 77,3(i) 50,2(i) 36,1
78,1
53,3
37,4
80
Spolu
25,7(i) 65,9(i) 40,5(i) 24,7
66,2
42,5
25,3
67,5
ISCED 0-2
47,8(i) 79,1(i) 54,3(i) 47,1
79,4
56,8
48,9
81,4
EU27 ISCED 3-4
61,7(i) 88,2(i) 71,8(i) 60,5
88
73,6
62
89
ISCED 5-6
4,6
73,7
5
5,1
74,6
Bez odpovede 15,3(i) 73,4(i) 37,9(i)
26,7
75,4
42,6
25,6
75,5
48,8
27,6
78,5
Spolu
1,6
38,8
19,4
1,9
30,4
22,6
2,5
32,7
ISCED 0-2
SR
44,1
77,4
47,6
45,1
77,9
52,5
47,8
80,8
ISCED 3-4
65,2
91,7
72,5
69,1
88,8
71,8
62
88,1
ISCED 5-6

50-64
55,6
44,2
59,2
74,9
6,6
52,2
26,2
55
74,7

Zdroj: Eurostat, dátum extrakcie: 17. marec 2009
Poznámky: SR – Slovenská republika (i) Pozri vysvetlivky na adrese Eurostatu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/lfsq_esms.htm

Vzhľadom na riziko nesprávneho výkladu je potrebné niektoré údaje vysvetliť.
Nízku mieru nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 aţ 24 rokov moţno čiastočne vysvetliť ich
pokračovaním školskej dochádzky (obvykle do veku 18 rokov v prípade ISCED 3C a do veku 19 rokov
v prípade ISCED 3A), keďţe Slovenská republika s 91,3 % absolventov na úrovni ISCED 3 vo veku 20
aţ 24 rokov v roku 2007 vysoko presiahla benchmark 85 %, ktorý majú krajiny EÚ dosiahnuť do roku
2010.
Nízka miera zamestnanosti osôb vo veku 50 aţ 64 rokov vyplýva z veku pre odchod do dôchodku, čo
vidno napríklad z miery zamestnanosti osôb vo veku 50 aţ 59 rokov vo výške 67,4 % v porovnaní
s 52,4 % v skupine osôb vo veku 50 aţ 64 rokov v roku 2007. Vyššia miera zamestnanosti starších osôb
sa však naďalej povaţuje za jeden z hlavných cieľov aktívnej politiky trhu práce.
Napriek zlepšeniu však celková miera zamestnanosti ostáva niţšia neţ sú ciele EÚ na rok 2010 (celková
miera zamestnanosti 70 %, miera zamestnanosti ţien 60 %). Celková miera zamestnanosti osôb vo veku
15 – 64 rokov v roku 2008 bola 62,3 % (60,7 %, 59,4 %, 57,7 %, 56,9 % a 57,6 % v rokoch 2007 –
2003), pričom miera zamestnanosti ţien bola 54,6 % (53,0 %, 51,9 %, 50,9 %, 50,9 % a 52,2 %
v rokoch 2007 – 2003).
Nasledujúca tabuľka potvrdzuje zraniteľnosť osôb s nízkou kvalifikáciou. Z porovnania údajov za roky
2002 a 2007 vyplýva, ţe hospodársky rast lepšie vyuţili vzdelané osoby. Napríklad ako vidno
z nasledujúcej tabuľky, pokles nezamestnanosti osôb so vzdelaním na úrovni ISCED 3 – 4 v roku 2007
bol výraznejší neţ v skupine so vzdelaním ISCED 0 – 2.
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Tab. 6: Miera nezamestnanosti podľa veku a najvyššieho stupňa dosiahnutého vzdelania (%)
Stupeň ISCED
2002
2005
2007
Vek
15-24 25-49 50-64 15-24 25-49 50-64 15-24 25-49 50-64
17,8(i) 8,2(i) 6,6(i) 18,5
8
6,7
15,4
6,4
5,5
Spolu
19,8(i) 11,3(i) 7,4(i) 21,7
11,6
7,8
19,9
10,3
6,9
ISCED 0-2
17,5(i) 8,4(i) 7,5(i) 17,2
8,2
7,6
13,3
6,1
5,8
EÚ27 ISCED 3-4
12,5(i) 4,5(i) 3,5(i) 14,1
4,7
3,8
11,3
3,7
3,2
ISCED 5-6
14(i)
7,1(i)
6,7(i)
27,5
:
:
20,1
:
:
Bez odpovede
37,7
15,5
15,1
30,1
14,6
13,5
20,3
10,2
9,4
Spolu
75,1
48,1
28,9
76,8
57,4
34,1
66,2
50,3
28,5
ISCED 0-2
SR
35,6
14,2
14,7
25,2
13
11,8
15,3
8,8
7,8
ISCED 3-4
21,4(u) 3,1
:
17,3(u) 4,2
5,2
19(u)
3,5
2,9(u)
ISCED 5-6
Zdroj: Eurostat, dátum extrakcie: 10. marec 2009
Poznámky: SR – Slovenská republika (i) Pozri vysvetlivky na adrese Eurostatu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/lfsq_esms.htm
(u) – Nespoľahlivé alebo nezaručené údaje

Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti osôb so vzdelaním na úrovni ISCED 0 – 2 upozorňuje na
závaţný problém. Podľa VZPS v roku 2007 bolo 38 700 osôb vo veku 20 aţ 24 rokov, 147 100 vo veku
25 aţ 49 rokov a 181 000 osôb vo veku 50 aţ 64 rokov so vzdelaním na úrovni ISCED 0 – 2, ktoré
tvorili armádu 366 800 nízko kvalifikovaných osôb, ktorí sa ťaţko zamestnajú bez ďalšej odbornej
prípravy. Navyše by sa počiatočná príprava mala patrične upraviť, aby slabo prospievajúci ţiaci neostali
bez kvalifikácie.
Okrem osôb s nízkym vzdelaním nezamestnanosť mimoriadne tvrdo postihuje starších občanov
a mladých ľudí. Nezamestnanosť osôb vo veku 50 aţ 64 rokov poklesla z 15,1 % v roku 2002 na 9,4 %
v roku 2007. Nezamestnanosť osôb vo veku 50 aţ 64 rokov bola 7,6 % v roku 2008, pričom v EÚ
dosiahla 5,2 %.
Napriek poklesu počtu nezamestnaných osôb vo veku 15 aţ 24 rokov zo 145 000 v roku 2002 na 59 800
v roku 2007 a 51 500 v roku 2008 a poklesu uvedenej miery nezamestnanosti mladých ľudí z 37,7 % na
20,3 % a ďalej na 19 % v porovnaní s 15,4 % v EÚ27 v roku 2008 prechod mládeţe na trh práce ostáva
problémom. Zníţenie absolútneho počtu nezamestnaných moţno vysvetliť zniţovaním sa počtu
obyvateľov a rozmachom postsekundárneho vzdelávania. Miera zamestnanosti osôb vo veku 15 aţ 24
rokov ostáva nízka (počas rokov 2002 aţ 2007 mierne prekračovala 25 %). V roku 2008 dosiahla
26,2 % oproti 37,6 % v EÚ27.
Ťaţkosti so zamestnávaním absolventov a príznaky zhoršovania vidno z nasledujúcich údajov: V máji
2007 bolo nezamestnaných 12 683 absolventov s vrcholom v septembri 2007 s počtom 19 134
absolventov, ktorý v máji 2008 klesol na 10 479 a vrcholil v septembri 2008 s počtom 19 404
absolventov. Ďalšie následné poklesy však nepozorovať, pretoţe podľa údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v máji 2009 evidovali 19 705 absolventov.
Počty nezamestnaných zredukoval rýchly rast hospodárstva, ako aj otvorenie sa trhov práce členských
štátov EÚ. (Pozri údaje za roky 2003 – 2008 podľa jednotlivých metodík merania v tab. 4 prílohy).
Ďalší pokles nezamestnanosti zastavila svetová kríza a slovenská ekonomika, ktorá vo veľkej miere
vyváţa priemyselné produkty citlivé na hospodársky cyklus (napr. automobily, LCD obrazovky), sa
musí potýkať s problémami spojenými s poklesom dopytu na zahraničných trhoch.
Podľa ÚPSVaR-u je nárast nezamestnanosti drastický: v máji 2009 evidovali 336 926 nezamestnaných,
v porovnaní s 222 260 nezamestnanými v máji 2008, čo je nárast o viac ako 114 000 osôb s tempom
rastu vyšším ako 150 %. Miera disponibilnej registrovanej nezamestnanosti 8,4 % k 31. decembru 2008
sa v máji 2009 zvýšila na 11,39 % späť na hodnoty z roku 2005.
Zniţovanie miery nezamestnanosti pred krízou bolo tieţ sprevádzané poklesom počtu poberateľov
dávok v nezamestnanosti. V decembri 2007 poberalo dávky v nezamestnanosti 20 134 osôb v porovnaní
s 42 028 osobami s decembri 2004 a 100 427 osobami v januári 2004. V mesiaci december 2008 sa
počet poberateľov dávok zvýšil na 25 719 a v máji 2009 vyletel na 54 316.
Miera nezamestnanosti ţien dosahuje vyššie hodnoty ako miera nezamestnanosti muţov. V roku 2008
bola miera nezamestnanosti ţien 10.9 %, pričom celková miera nezamestnanosti bola 9,5 %. Ide o malý
rozdiel, ktorý sa však časom pomaly zväčšuje. (V roku 2007 to boli hodnoty 12,7 % a 11,1 %, v roku
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2006 14,7 % a 13,4 %, v roku 2005 17,2 % a 16,3 %, v roku 2004 19,2 % a 18,2 % a v roku 2003
17,7 % a 17,6 %).
Je potrebné upozorniť na nasledujúce nedostatky v štatistike VZPS za rok 2008: 64,5-tisíc
nezamestnaných nikdy nebolo zamestnaných, 135,8-tisíc bolo nezamestnaných dva roky a ďalších 34,2tisíc bolo nezamestnaných po dobu jedného aţ dvoch rokov. Miera dlhodobej nezamestnanosti
(12 mesiacov a viac) bola v roku 2008 6,6 %, dlhodobo najvyššia spomedzi krajín EÚ27 (11,7 % v roku
2005, 10,2 % v roku 2006 a 8,3 % v roku 2007).
Verejné výdavky na vzdelávanie
Údaje Ministerstva financií (MF) dokladujú závaţné zníţenie výdavkov na vzdelávanie vyjadrené
v percentách HDP zo 4,75 % v roku 1995 na 4 % v roku 2004, kedy nasledovalo mierne zvýšenie,
pričom tieto výdavky boli trvalo pod priemerom EÚ25.
Tab. 7: Výdavky na vzdelávanie* v % HDP a v % celkových verejných výdavkov
1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4,75
4,17
4,17
4,03
4,15
4,15
3,89
% HDP
% celkových verejných
9,76
9,70
9,90 10,00 10,58 10,80 10,90
výdavkov

2008
3,93
9,20

Zdroj: MF
Poznámka: * Všetky výdavky vlády, obcí a samosprávnych regiónov vrátane súkromných zdrojov regionálneho
školstva; výdavky súkromných vysokých škôl nie sú zahrnuté (nie sú k dispozícii).

Celkové verejné výdavky na vzdelávanie v Slovenskej republike dosahujú veľmi nízke hodnoty hlboko
pod priemerom EÚ. Podľa najnovších harmonizovaných údajov (Eurostat, dátum extrakcie: 1. máj
2009) to v roku 2006 bolo 3,79 % v porovnaní s 5,02 % v EÚ27; ročné výdavky na verejné a súkromné
školstvo na jedného ţiaka/študenta v porovnaní s HDP na obyvateľa boli 19,6 na rozdiel od 25,4
v EÚ27. V segmente ISCED 1 to bol tento pomer 17,9 oproti 20,8 v EÚ27. V segmente ISCED 2 – 4
bol tento pomer 16,4 oproti 25,8 v EÚ27, teda druhý najniţší, a v segmente ISCED 5 – 6 to bolo 33,6
oproti 38,1 v EÚ27. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza porovnanie výdavkov na všeobecné a odborné
vzdelávanie a prípravu.
Tab. 8: Celkové verejné výdavky na vzdelávanie v Slovenskej republike podľa zamerania
programov v roku 2005
ISCED 2, 3, 4, 5B
ISCED 2, 3, 4 všeobecné
ISCED 2, 3, 4, 5B (pred)odborné
mil. EUR
%
%
mil. EUR
%
%
mil. EUR
% HDP % CVV
PKS
HDP
CVV
PKS
HDP
CVV
PKS
1 375,7
1,9
4,9
844,5
1,2
3,0
531,1
0,7
1,9
Zdroj: Eurostat
Poznámky: PKS – parita kúpnej sily; CVV – celkové verejné výdavky

Hoci v sekundárnom OVP je oveľa vyšší počet študentov neţ vo všeobecnom vzdelávaní, celkové
výdavky na všeobecné a odborné vzdelávanie sú v opačnom pomere, keďţe prúd ISCED 2 je aţ na
nepodstatné výnimky iba všeobecný. Údaje o sekundárnom odbornom vzdelávaní sú navyše skreslené,
pretoţe všetky údaje o výdavkoch na OVP, ktoré odborné školy hradia z vlastných príjmov, nie sú
k dispozícii a nie sú zahrnuté do výpočtov. To platí najmä pre bývalé stredné odborné učilištia (SOU),
ktoré boli financované z verejných zdrojov v podstatne niţšej miere, pretoţe pôsobia vo finančnom
reţime príspevkových organizácií. To znamená, ţe tieto organizácie sa majú podieľať na
spolufinancovaní svojich výdavkov vlastnou produktívnou činnosťou.
Opätovne treba pripomenúť, ţe v porovnaní podielu na vzdelávanie úrovne ISCED 2 – 4 z celkových
verejných výdavkov (1,9 %) sa Slovenská republika zaraďuje na koniec zoznamu EÚ25 (2,3 %).
Viaceré porovnania s priemerom EÚ ukázali zaostávanie investícií do vzdelávania. To všetko napriek
prioritám, ktoré deklarovali viaceré vlády na podporu investícií do vzdelávania v Slovenskej republike.
Hoci Program stability Slovenskej republiky na roky 2008 – 2012 prijatý vládou 29. apríla 2009 tieţ
deklaroval, ţe vzdelávanie a vedomostná spoločnosť patria k jeho prioritám, uvedený nárast budúcich
výdavkov vo zvýšenej miere vychádza z čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Neplánujú sa ţiadne
záväzné zlepšenia z verejných zdrojov, ktoré by vykompenzovali dlhodobé poddimenzované
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financovanie. Jedinú podstatnú výnimku predstavuje zvýšenie platov pedagogických pracovníkov
regionálneho školstva úhrnne o 10,5 % naplánované na rok 2009.
Tento dokument však tieţ identifikuje výdavky na vzdelávanie ako reakciu na starnutie obyvateľstva
a uvádza odhadované zníţenie výdavkov vyvolané demografickými zmenami v percentách HDP z 3,4
v roku 2004 na 3,0 v roku 2010 a 2,2 v roku 2020, ako sa uvádza v dokumente „Ageing Report“ Výboru
pre hospodársku politiku a Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo ECFIN) z roku 2006. Takto je
veľmi pravdepodobné, ţe zníţenie počtu obyvateľov sa neprenesie do zvýšenia kapitačného
financovania a následne do zlepšenia vzdelávacieho prostredia, ktoré poškodili roky suchoty
v hospodárstve a ktoré nenapravili krátke obdobia slušného rastu. S veľkou pravdepodobnosťou treba
v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej krízy očakávať, ţe nedostatočné investície verejných
prostriedkov do ľudských zdrojov budú pokračovať.

1.4

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva

Hoci Slovenská republika patrí k popredným krajinám v EÚ z hľadiska podielu osôb so vzdelaním na
úrovni ISCED 3 a vyššej, vysoký podiel osôb so vzdelaním na úrovni ISCED 3C a nízky podiel osôb so
vzdelaním na úrovni ISCED 4 a vyššej, ktorý sa zistil pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 (pozri graf
obyvateľstva Slovenskej republiky vo veku 25 rokov a viac podľa úrovne vzdelania v prílohe) naznačil
riziká spojené v budúcnosti s implementáciou vedomostnej ekonomiky. Navyše bol podľa ostatného
sčítania Bratislavský kraj vo výrazne lepšej situácii.
Tab. 9: Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania osôb vo veku 25 rokov a viac v SR
a v Bratislavskom kraji (%)

SR
Bratislava

ISCED
1+2
24,65
14,97

ISCED
3C
32,17
25,08

ISCED
3A-všeobecné
4,60
6,59

ISCED
3A-odborné
24,07
25,45

ISCED
4, 5, 6
12,36
25,74

ISCED
0
0,36
0,11

Bez
odpovede
1,79
2,06

Zdroj: Štatistický úrad (ŠÚ), Sčítanie obyvateľstva 2001

Zatiaľ moţno podľa vyššie uvedeného grafu sledovať silný nárast v počte prijatých vysokoškolákov
(pozri ďalej tab. 11) a podstatné zlepšenie úrovní ISCED 4 a viac, ktoré sa očakáva v sčítaní
obyvateľstva, ktoré sa uskutoční v roku 2011. Priaznivý nízky podiel obyvateľstva so vzdelaním na
úrovni ISCED 0 – 2 potvrdzuje nízky podiel osôb vo veku 18 aţ 24 rokov, ktoré opúšťajú predčasne
školský systém bez ukončenia stredoškolského vzdelávania. V roku 2007 bol podľa údajov Výberového
zisťovania pracovných síl (VZPS) Eurostatu tento podiel 7,2 %, čo je podstatne menej neţ priemer
krajín EÚ27 (14,8 %), aj keď mierne narastá. Hoci Slovenská republika patrí medzi najlepšie krajiny
v Európe z hľadiska úrovne dosiahnutého vzdelania mladých ľudí, pričom 91,3 % obyvateľstva vo veku
20 aţ 24 rokov malo v roku 2007 ukončené najmenej vyššie sekundárne vzdelanie (oproti EÚ27 so
78,1 %), pri porovnaní napríklad s 94,8 % z roku 2000 je viditeľný zostupný trend. Ţeny s rozdielom
dvoch percentuálnych bodov dlhodobo dosahujú lepšie výsledky neţ muţi.
Nasledujúca tabuľka indikuje zaostávanie Slovenskej republiky v podiele osôb s terciárnym vzdelaním.
Tab. 10: Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania obyvateľstva vo veku 25 aţ 64 rokov podľa úrovní
ISCED v roku 2007
ISCED 0-2
ISCED 3-4
ISCED 5-6
29
47
23
EÚ 25 (%)
11
75
14
SR (%)
328
2 259
437
SR (v absolútnych číslach, v tis.)
Zdroj: Eurostat, VZPS

S poklesom počtu obyvateľov sa zvýšil podiel prijatých študentov terciárneho vzdelávania.
Podľa Inštitútu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) podiel absolventov stredných škôl pokračujúcich
v štúdiu na vysokej škole v akademickom roku 2008/2009 bol 49,8 %.
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Tab. 11: Počet novoprijatých študentov počas vybraných akademických rokov
Školský rok
V dennom štúdiu
V externom štúdiu
Novoprijatí spolu
36 196
21 295
57 491
2005/2006
37 753
24 510
62 263
2006/2007
37 503
21 306
58 809
2007/2008
34 673
20 662
55 335
2008/2009
Zdroj: ÚIPŠ

Po rokoch nárastu počtu novoprijatých študentov aj v absolútnych číslach, pokles na 58 809
v akademickom roku 2007/2008 bol spôsobený reguláciou počtu študentov v externom štúdiu,
zavedenou novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Ministerstvo školstva (MŠ)
argumentovalo, ţe študenti v externom štúdiu sú málo kvalitní a ţe vysoký počet študentov sa prijíma
výlučne za účelom zlepšenia rozpočtu vysokých škôl.
Zaujímavé je, ţe podľa údajov ÚIPŠ o študentoch zapísaných v akademickom roku 2008/2009 podiel
študentov vysokých škôl v dennom štúdiu klesá s podielom odborného vzdelávania a praktickej
prípravy absolventov stredných škôl, ktorí pokračujú na vysokej škole, t.j. od absolventov gymnázií
(80,03 %) k absolventom stredných odborných škôl (53,16 %) a stredných odborných učilíšť (40,16 %).
V nasledujúcej tabuľke je zhrnutých 10 rokov vývoja, ktorý poukazuje na významný posun v počte
absolventov. Z neho vyplýva obrovský pokles OVP na úrovni ISCED 3 (pri indexe 75.3 % pre roky
2007/1998) a bezvýznamný nárast veľmi malého segmentu OVP na úrovni ISCED 4 spojený s nárastom
absolventov terciárneho vzdelávania zo 17 442 v roku 1998 na 46 379 v roku 2007 (pri pozoruhodnom
rastovom indexe 267 % pre roky 2007/1998).
Tab. 12: Absolventi ISCED 3 – 6 podľa úrovne ISCED a pohlavia v Slovenskej republike
1998
2004
2006
2007
podľa úrovne ISCED podľa úrovne ISCED podľa úrovne ISCED podľa úrovne ISCED
3OVP 4OVP 5+6 3OVP 4OVP 5+6 3OVP 4OVP 5+6 3OVP 4OVP 5+6
 78 604 1 591 17 442 59 953 2 540 35 371 60 329 2 792 40 190 59 198 2 438 46 379
M 41 673 467 7 555 31 755 1 044 15 332 32 535 1 710 16 278 31 471 1 421 17 744
Ţ 36 931 1 124 9 887 28 198 1 496 20 039 27 794 1 082 23 912 27 727 1 017 28 635
Zdroj: Eurostat
Poznámka: Údaje za rok 2002 nie sú započítané, keďţe údaje za rok 2001 a 2002 sú skreslené v dôsledku reformy
štúdia na niţšej sekundárnej úrovni (postupné predĺţenie základnej školskej dochádzky z 8 na 9 rokov počas
uvedeného obdobia).

V roku 2007 podiel absolventov matematických, vedných a technických odborov na úrovni ISCED 5+6
predstavoval 23,4 % všetkých absolventov, čo je mierny nárast z 21,1 % v roku 1998. V roku 2007 bol
počet absolventov matematických, vedných a technických odborov na úrovni ISCED 5+6 na 1 000 osôb
vo veku 20 aţ 29 rokov 11,9 oproti 4,3 v roku 1998, čo znamená pozitívny trend. Súčasná
veľkoprodukcia však pre nedostatočné zabezpečenie kvality nezaručuje kvalitu absolventov. Zníţenie
kvality študentov sa uvádza ako dôsledok boja škôl o vyšší počet zapísaných študentov a nie o vyšší
počet umiestnených absolventov. Navyše sa posun smerom k všeobecnovzdelávacím štúdiám a nie
k OVP v sekundárnom vzdelávaní a následné preferovanie humanitných a spoločenských vied stali
predmetom kritiky zamestnávateľov. Ministerstvo školstva signalizuje podporu technickým univerzitám
sústavnou snahou o výraznejšie zvyšovanie normatívov pre študentov technických odborov neţ pre
študentov humanitných a spoločenských vied.
Ministerstvo školstva je však pod tlakom zamestnávateľov tieţ za zásahy do počtov a profilov
absolventov, najmä za zvýšenie počtu absolventov na úrovni ISCED 3C, ktorých nedostatok pociťuje
výroba a jednotlivé remeslá. Vhodným nástrojom na zosúladenie s potrebami trhu práce by sa mali
v blízkej budúcnosti stať sektorové a krajské rady pre OVP, ktoré zavádza zákon č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave účinný od 1. septembra 2009. V ţiadnom z týchto prípadov sa
spoločná dohoda a podpora pre príslušné politiky nedosahuje jednoducho.
Oproti počiatočnému vzdelávaniu s relatívne pozitívnou štatistikou, ktorá spĺňa benchmarky pre rok
2010, nie je ani zďaleka dosiahnutý benchmark pre CŢV. Podľa údajov VZPS Eurostatu, ktoré sú za
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obdobie štyroch týţdňov pred zisťovaním, bola účasť dospelých na vzdelávaní a príprave s podielom
3,9 % jednou z najniţších v EÚ, hlboko pod priemerom 9,5 %, ktorý EÚ dosiahla v roku 2007. V roku
2008 bola dokonca ešte niţšia, iba 3,3 % oproti predbeţným 9,6 % v EÚ27 a 12,5 % ako benchmarku
pre rok 2010. Údaje zo Zisťovania o vzdelávaní dospelých (Adult Education Survey) z roku 2007
s podielom 44 % po dobu 12 mesiacov pred zisťovaním (s prácou v teréne od augusta 2007 do
septembra 2007) sú odlišné, menej drastické. Zdá sa, ţe údaje z tohto zisťovania viac zodpovedajú
realite, keďţe na rozdiel od VZPS lepšie vystihujú krátkodobé vzdelávacie aktivity typické pre
slovenskú populáciu, ktorá má vysoký podiel osôb s kvalifikáciou na úrovni ISCED 3 – 6. Napriek
tomu Ministerstvo školstva deklarovalo v Stratégii celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva zámer podporovať účasť dospelých v CŢV, aby bol dosiahnutý benchmark pre rok 2010
a podiel 15 % v roku 2015.
Hoci spolupráca na úrovni škôl a ďalších odborníkov z praxe sa povaţuje za zaujímavú pre študentov
a stimulujúcu inovácie v OVP, takejto spolupráci v OVP sa dostáva skôr verbálnej neţ dostatočnej
podpory. Údaje o podiele účasti na programoch mobility v OVP nie sú k dispozícii. Vo všeobecnosti sa
však účasť na mobilite stredoškolákov v OVP, ako aj mobilite vysokoškolákov v rámci programu
Erasmus povaţuje za nedostatočnú. Jej prekáţkou je nedostatočné spolufinancovanie zo zdrojov na
národnej/miestnej úrovni a nedostatočné ovládanie cudzích jazykov. Viac informácií a štatistických
údajov nájdete v časti 2.2.

1.5

Definície

V ďalšom texte sa nachádzajú definície pojmov uvedených v angličtine i slovenčine pouţívané na
národnej úrovni a ich stručné vysvetlenie. (Poznámka autorov k slovenskému prekladu: K anglickým
termínom, zadaným objednávateľom štúdie, sme hľadali vhodný slovenský ekvivalent a vysvetlenia.)

General education - všeobecné vzdelávanie
Existuje mnoţstvo vedeckých definícií všeobecného vzdelávania, ktoré idú do rôznej hĺbky, ale zároveň
typicky zdôrazňujú formovanie osobnosti, jej vzťahu ku svetu a prírode, spoločnosti a nej samej,
a zameriavajú sa prevaţne na prípravu na ďalšie štúdium. Vedomosti, zručnosti, návyky a postoje sú
obvyklými výsledkami podobných kategórií, ku ktorým sa pod vplyvom európskych úvah postupne
pripájajú „kľúčové kompetencie“.
V slovenčine treba rozlišovať medzi dvoma veľmi podobnými výrazmi. Kým výraz „všeobecné
vzdelávanie“ sa vzťahuje na proces vzdelávania/vzdelávania sa, výraz „všeobecné vzdelanie“ označuje
výsledky prvého uvedeného výrazu. Tieto výsledky moţno špecifikovať pomocou príslušných
formálnych stupňov. Stupne všeobecného vzdelania/vzdelávania stanovuje § 16 školského zákona
(zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Ţiadny legislatívny akt neuvádza definíciu dvoch
uvedených termínov, ktoré zodpovedajú anglickému výrazu „general education“. Treba zdôrazniť, ţe
všeobecné vzdelanie/vzdelávanie poskytuje aj odborné štúdium, hoci v uţšom rozsahu. Preto nie je
moţné na všeobecné a odborné vzdelanie nahliadať ako na navzájom sa vylučujúce. Existujú,
prirodzene, študijné odbory na úrovni ISCED 3A označované ako všeobecnovzdelávanie programy
a § 41 školského zákona výslovne označuje gymnázium ako školu, ktorá poskytuje všeobecné
vzdelanie.
Vocational and pre-vocational education - odborné a predodborné vzdelávanie
Slovenským ekvivalentom výrazov „vocational education/vocational education and training“ je
„odborné vzdelávanie/odborné vzdelávanie a príprava“. Podobne ako v prípade všeobecného
vedelania/vzdelávania, ktoré bolo vysvetlené v predchádzajúcom odseku, neslobodno zabúdať na
rozdiel medzi „vzdelávaním“ a „vzdelaním“.
Vedecké definície sú svojím obsahom ekvivalentné vysvetleniu uvedenému v glosári Cedefopu:
„poskytnúť ľuďom vedomosti, know-how, zručnosti a/alebo kompetencie potrebné najmä
v konkrétnych zamestnaniach/na trhu práce“, pričom existujú jemné rozdiely najmä pri vyuţívaní
termínov pri kategóriách, ktoré sa vzťahujú k výsledkom. Vedomosti, zručnosti, návyky a postoje sú
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tradičné kategórie vzťahujúce sa k výsledkom. (Viac súvislostí nájdete vo vysvetleniach pojmu
„kompetencia“ v ďalšom texte.)
Odborné vzdelanie/vzdelávanie nie je explicitne vysvetlené v ţiadnom legislatívnom akte. Stredné
odborné školy sa v § 42 školského zákona č. 245/2008 Zb. výslovne uvádzajú ako školy, ktoré
pripravujú ţiakov v dvojročnom aţ päťročnom ročnom vzdelávacom programe a poskytujú „vedomosti,
zručnosti a schopnosti“ nevyhnutné pre výkon zamestnaní a odborných činností. Stupne odborného
vzdelania sú tieţ uvedené v § 16 školského zákona. Viac informácií o stanovených poţiadavkách štátu
povinných pre školy pri príprave ich konkrétneho školského vzdelávacieho programu nájdete v štátnych
vzdelávacích programoch (na úrovni ISCED 2A, 2C, 3A, 3C, 4A a 5B odborného vzdelávania)
a v Metodike tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy.
Treba však zdôrazniť, ţe v rámci štúdia na strednej odbornej škole sa aspoň čiastočne poskytuje aj
všeobecné vzdelávanie. V Slovenskej republike neexistuje ţiadne formálne odborné štúdium trvajúce
menej ako 3 roky, okrem niekoľkých slabo navštevovaných odborov na úrovni ISCED 2C pre slabo
prospievajúcich ţiakov. Ide o niţšie stredné odborné vzdelanie, ktoré pripravuje na niektoré veľmi
jednoduché činnosti vykonávané obvykle pod dohľadom iných profesionálov. Takéto štúdium, ktoré
trvá minimálne dva roky, sa na medzinárodné účely v rámci štatistiky UOE klasifikuje ako
„predodborné“ a pod týmto označením sa poskytujú s ním súvisiace údaje. Neexistuje však všeobecne
zauţívaný ekvivalent pre označenie „predodborné vzdelanie/vzdelávanie“ a rovnako neexistuje ani
legislatíva pre tento druh vzdelania/vzdelávania.
Technical education – technické vzdelávanie
Technické vzdelávanie sa povaţuje za osobitný typ odborného vzdelávania, ktoré súvisí s jednotlivými
technickými oblasťami (napr. strojárenstvo, elektrotechnika atď.) na rozdiel od ostatných oblastí (napr.
sluţby, administratíva podnikania atď.).
Tertiary and higher education – terciárne a vysokoškolské vzdelávanie
Pre tieto dva výrazy neexistujú ţiadne všeobecne akceptované alebo širšie pouţívané explicitné
definície. Za vysokoškolské vzdelávanie sa pragmaticky povaţuje vzdelávanie, ktoré poskytujú vysoké
školy.
Anglický výraz „higher education“ sa obvykle prekladá ako „vysokoškolské vzdelanie“ alebo
„vysokoškolské vzdelávanie“ (pozri vysvetlenie príbuzných slov vzdelávanie/vzdelanie
v predchádzajúcom texte), ako je to zrejmé napríklad z prekladu pojmu European Higher Education
Area ako „Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania“ v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách. Tieto termíny si však navzájom úplne nezodpovedajú, pretoţe „vysokoškolský“ sa týka
vyslovene vysokých škôl a uvedený zákon by pri precíznejšom preklade do anglického jazyka mal byť
pomenovaný ako „Act on Higher Education Institutions“. Vysoké školy striktne vyţadujú
„inštitucioniálny“ prístup, čo vedie k negatívnemu vnímaniu kompetencií Slovenskej akadémie vied
(SAV), ktorú štát dlhé roky privilegoval vo financovaní výskumu a ktorá pôvodne nezávisle
uskutočňovala doktorandské štúdium. Teraz titul PhD udeľujú výlučne univerzity, ale inštitúcie, ktoré
nie sú vysokými školami, ako napríklad Slovenská akadémia vied, ak majú akreditáciu a odborníkov
schválených príslušnou univerzitou, sa môţu v spolupráci s príslušnou univerzitou podieľať na príprave
doktorandov. „Neinštitucionálny“ ekvivalent pojmu „vysokoškolské vzdelávanie“ sa nepouţíva
z dôvodu uvedeného „inštitucionálneho stretu“. Ak dôjde k nedorozumeniu, pouţívajú sa ďalšie
vysvetlenia.
Keďţe však univerzitná loby nie je ochotná akceptovať expanziu stredných škôl do vysokoškolského
vzdelávania, je potrebné vysvetliť ďalšie terminologické zvláštnosti. Niektoré stredné školy poskytujú
štúdium na úrovni ISCED 5B, ktoré § 16 školského zákona označuje ako „vyššie odborné vzdelanie“.
Tento zákon dokonca uvádza „postsekundárne alebo terciárne vzdelanie“ v dôsledku lobovania
stredných škôl, ktoré v rámci programu PHARE vypracovali experimentálne štúdiá pôvodne zamerané
na poskytovanie vyššieho ako stredoškolského vzdelania a ktoré študenti ako aj učitelia vnímali ako
určitý druh vysokoškolského vzdelania, napríklad preto, ţe podobné štúdium poskytovali aj univerzity.
Beţne sa označujú ako vyššie odborné školy, ale legislatíva ich neuznáva ako školy poskytujúce
terciárne vzdelanie. V súčasnosti tento druh inštitúcií uţ neexistuje, ale programy vyšších odborných
štúdií, ktorých výsledkom je postsekundárne vzdelanie na stredných školách, sa uznávajú, pričom
školský zákon č. 245/2008 Z. z. otvára dvere pre poskytovanie terciárneho vzdelania v budúcnosti.
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Hoci pôvodne sa pojmy „vysokoškolské vzdelanie/vzdelávanie“ a „terciárne vzdelanie/vzdelávanie“
navzájom zamieňali pri pouţívaní a boli povaţované za vzájomne zameniteľné, uvedené nezrovnalosti
prispeli k tomu, ţe „terciárne vzdelanie“ sa pouţíva ako širší pojem a „vysokoškolské vzdelanie“ ako
konkrétny druh terciárneho vzdelania. V ţiadnej legislatívne však nie je definované terciárne vzdelanie
a tento pojem nepouţíva ani zákon č. 131/2002 Z. z. Ako uţ bolo uvedené, pojem terciárne vzdelanie sa
pouţíva v školskom zákone č. 245/2008 Z. z. (ktorý sa zameriava na primárne a sekundárne
vzdelávanie), pričom vytvára kompromis pre stredné školy, ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie na
úrovni ISCED 5B a študentom môţu udeľovať nový titul “diplomovaný špecialista” so skratkou „DiS“
a „DiS.art“, pričom nejde o vysokoškolský titul.
Further education - ďalšie vzdelávanie
Ďalšie vzdelávanie sa tradične povaţovalo za vzdelávanie po ukončení formálneho vzdelania alebo po
určitej prestávke, obvykle z dôvodu zamestnania. Podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
ide o „vzdelávanie, ktoré umoţňuje kaţdému rozšíriť, doplniť a prehĺbiť si získané vzdelanie,
rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy”. Ďalšie vzdelávanie sa povaţovalo za vzdelávanie,
ktoré sa uskutočňuje v ustanovizniach ďalšieho vzdelávania rozličnými krátkodobými a dlhodobými
aktivitami rôznych foriem v rozličných organizačných formách štúdia (obvykle štúdium popri
zamestnaní) na získanie dokladu o získanom stupni vzdelania (pozri tieţ vysvetlenia v nasledujúcom
odstavci).
Continuing education – ďalšie vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie
Pôvodne sa pojmy „ďalšie vzdelávanie“ a „kontinuálne vzdelávanie“ vzájomne zamieňali podľa toho, či
hovoriaci alebo prekladateľ bol pod vplyvom nemčiny alebo angličtiny. Prvé slovenské označenie
„ďalšie“ v beţnom jazyku aj v legislatíve prevládalo, pričom druhé označenie sa vyskytuje častejšie
v súvislosti s uvedomovaním si dôleţitosti neustáleho vzdelávania sa a celoţivotného vzdelávania sa.
Postupne sa „kontinuálne vzdelávanie“ stáva všeobecným pojmom a „ďalšie vzdelávanie/príprava“ sa
častejšie pouţíva na iba označenie konkrétnych prípadov a väčšinou znamená následné kurzy na
rozšírenie/prehĺbenie si profesijných zručností. Termín „kontinuálne vzdelávanie“ sa v súčasnosti
pouţíva na vyjadrenie zmien vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v činnej sluţbe,
ktoré ustanovuje nový zákon o pedagogických zamestnancoch (v ktorom nahradil odborný termín
„ďalšie vzdelávanie“). (Poznámka autorov k slovenskému prekladu: Zákon č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní vníma ďalšie vzdelávanie opäť ako všeobecný termín a kontinuálne
vzdelávanie ako jeho zvláštny prípad. Podobne ako pri klasifikácii stupňov vzdelania podľa § 16
školského zákona č. 245/2008 Z. z. bolo by vhodné ustáliť terminológiu s prihliadnutím na
medzinárodný kontext. I tak však bude ťažké vyhnúť sa terminologickým preblémom pri preklade.)
Post-secondary non-tertiary education – postsekundárne neterciárne vzdelávanie
Školský zákon č. 245/2008 Z. z. rozlišuje medzi dvoma formami postsekundárneho neterciárneho
vzdelávania:
- nadstavbové štúdium, ktoré ponúka programy pre absolventov úrovne ISCED 3C na dosiahnutie
úrovne ISCED 3A v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore;
- pomaturitné štúdium určené na zvýšenie alebo prehĺbenie kvalifikácie, ktorého kategórie špecifikuje
legislatíva: zdokonaľovacie alebo inovačné štúdium; kvalifikačné štúdium na získanie ďalšej
odbornej kvalifikácie v inom odbore vzdelania, neţ v ktorom účastníci vykonali maturitnú skúšku.
Na tomto mieste treba uviesť, ţe existujú aj ďalšie dva druhy pomaturitného štúdia (vyššie odborné
štúdium a špecializačné štúdium na získanie poznatkov a zručností pre výkon konkrétnych pracovných
činností a pracovných funkcií), ktoré sa povaţujú za terciárne a podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z.
a zodpovedajú úrovni ISCED 5B.
Training – odborná príprava, výcvik
V Slovenskej republike sa pod odbornou prípravou/výcvikom rozumie rozvoj praktických zručností.
Slovenský ekvivalent „tréning“ sa prevaţne pouţíva vo význame športovej prípravy. Postupne
s otváraním sa svetu a praktickými skúsenosťami zo sveta sa „tréning“ pouţíva spolu o slovanským
ekvivalentom „výcvik“ (niekedy dokonca namiesto neho) aj v širšom zmysle slova, ale vţdy ide
prevaţne o zdokonaľovanie uţ nadobudnutých zručností (a nie súvisiacich vedomostí), okrem iného
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v rámci rôznych odborná príprava v podnikoch. Navyše sa v slove „tréning” pociťuje dôraz na
pragmatický angloamerický prístup na rozdiel od prístupu teoretického. Preto sa slovo „training“
v slovenskom prostredí často povaţuje za ekvivalent slova „education“ a prekladá sa ako „vzdelávanie“.
Na druhej strane vo výraze „vocational education and training“ sa prekladá ako „príprava“, pričom celý
výraz znie „odborné vzdelávanie a príprava“, v súlade s prekladom výrazu „vocational training“
chápanom ako príprava na prácu, teda ako „odborná príprava“.
Initial vocational education and training - počiatočné odborné vzdelávanie a príprava
V Slovenskej republike sa počiatočné OVP inštitucionálne chápe ako počiatočné vzdelávanie a príprava,
ktorú poskytujú stredné odborné školy. V dôsledku šírky záberu a početnosti stredných odborných škôl
sa tento termín veľmi nepouţíva a nedefinuje ho ani legislatíva.
Continuing vocational education and training - kontinuálne (ďalšie) odborné vzdelávanie
a príprava
Kontinuálne (ďalšie) odborné vzdelávanie a príprava sa povaţuje za pokračovanie vzdelávania v rámci
OVP. Postupne sa stále viac pouţíva v súvislosti s kontinuálnym profesijným rozvojom, napríklad na
označenie ďalšieho vzdelávania vo vysoko regulovaných profesiách, ako v prípade učiteľov alebo
zdravotníckych zamestnancov, a s dôrazom na prípravu v rámci rekvalifikácie za účelom plnenia
poţiadaviek na dané pracovné miesto. Viac vysvetlení nájdete v odseku s nadpisom „Continuing
education – ďalšie vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie“.
School-based programmes, alternance training, apprenticeship
Počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu v Slovenskej republike poskytujú školy. Preto existujú iba
školské programy a k termínu „school-based” neexistuje zauţívaný slovenský ekvivalent. Podobne je to
s výrazom „alternance training“, pre ktorý slovenský ekvivalent neexistuje. Navyše uţ nefunguje
tradičný systém výchovy učňov a všetci jej účastníci sa podľa zákona povaţujú za ţiakov (študentov).
Legislatíva uţ nepozná pojem učeň a toto slovo sa pouţíva iba v beţnom styku alebo na označenie stavu
z minulosti. Podniky majú moţnosť kofinancovať OVP na strednej odbornej škole a tieţ sa čiastočne
podieľať na príprave študentov, o ktorých majú záujem ako o budúcich zamestnancov. Na rozdiel od
študentov, ktorí sa nepripravujú pre príslušný podnik, sa beţní študenti niekedy nazývajú učňami bez
ohľadu na to, ţe legislatíva takýto rozdiel nepozná.
Curriculum – kurikulum
Tento pojem sa aţ do 90. rokov predchádzajúceho storočia pouţíval iba zriedkakedy a keď aj, potom na
vyjadrenie situácie v iných krajinách. Namiesto neho sa pre etapu plánovania vzdelávania pouţívali dva
základné pojmy: učebné osnovy, ktoré charakterizovali povinný obsah výuky určovaný Ministerstvom
školstva (MŠ) pre všetky predmety, a učebný plán, ktorý uvádzal počet týţdenných hodín pre príslušný
smer štúdia. Tradičný pojem vyučovanie (vyučovanie v triede, výučba) sa pouţíval pre uskutočňovanie
vzdelávania a zabezpečenie vzdelávania sa v samotnej triede. Od nedávnej minulosti po reforme, ktorá
v podobe školského zákona č. 245/2008 Z. z. decentralizovala kurikulum, sa naďalej pouţívajú všetky
uvedené pojmy. Učebné osnovy sa však uţ neurčujú centrálne, ale si ich určujú jednotlivé školy.
Učebný plán sa centrálne stanovuje menej podrobne v podobe takzvaného rámcového učebného plánu,
ktorého konečná podoba je v rukách školy. Pojem „kurikulum“ sa v legislatíve nenachádza. Pouţíva sa
prevaţne v akademickej komunikácii, obvykle na označenie programovania vo vzdelávaní. V tom istom
zmysle sa pouţíva aj v Metodike tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy,
ktorá je určená na pomoc školám pri vypracovaní vlastného kurikula (školského vzdelávacieho
programu). Pojmy „štátny vzdelávací program“ a „školský vzdelávací program“, ktoré zaviedla
legislatíva, sa pouţívajú namiesto termínu „kurikulum“ vo význame „kurikulárnych dokumentov”.
Qualification – kvalifikácia
Explicitná definícia pre kvalifikáciu v legislatíve Slovenskej republiky neexistuje. Obvykle sa pouţíva
vo všeobecnom význame ako „schopnosť vykonávať” príslušné činnosti alebo podľa formálnej
charakteristiky ako „súhrn poţiadaviek podľa príslušných zákonných noriem”. V rámci príslušných
zákonných noriem sa uplatňuje nasledujúci vzorec: Kvalifikácia predstavuje spojenie:
- dosiahnutého (stupňa) vzdelania,
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konkrétnych kvalifikačných podmienok, ktoré sa niekedy označujú ako osobitná odborná
spôsobilosť,
- praxe získanej v danej oblasti,
pričom niekedy sa vyţaduje splnenie iba jednej, niekedy prvých dvoch a v niektorých prípadoch
všetkých troch uvedených poţiadaviek, čo je potrebné odôvodniť zákonom stanoveným spôsobom.
V akademickom svete sa pod kvalifikáciou rozumie súhrn schopností označovaných ako vedomosti,
zručnosti, postoje a návyky vedúce k schopnosti (ktorá sa niekedy označuje ako kompetencia)
vykonávať príslušné zamestnanie. Veda a legislatíva pouţívajú termín „kvalifikácia” rozdielne.
Sociológovia povaţujú kvalifikáciu niekedy za automatický dôsledok ukončeného vzdelávania
a prípravy. Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy uznáva tento
rozdiel po prvý raz a konštatuje, ţe absolventi odborných škôl získavajú svoju „prvú kvalifikáciu“,
a ponecháva priestor pre ďalšie špecifikovanie poţiadaviek podľa príslušnej rezortnej legislatívy alebo
pre špecifické poţiadavky na pracovné pozície.
Skills and competences - zručnosti a kompetencie
Slovenský jazyk nemá vhodné slovo na označenie rozumových aj manuálnych zručností súčasne.
Najčastejšie pouţívaný slovenský pojem „zručnosti“ etymologicky zodpovedá manuálnym zručnostiam,
pretoţe je odvodený od slova ruka. Preto je tu riziko, ţe pojem „zručnosti“ bude pochopený nesprávne.
V akademických úvahách sa objavujú tri spôsoby, ako tento stav vyriešiť.
- Niekedy sa pojem „zručnosti“ pouţíva ako všeobecný a na vysvetlenie sa k nemu pridáva
adjektívum „mentálne“, ak je potrebné uviesť, ţe sa nejde o manuálne zručnosti. Pojem „mentálne
zručnosti“ je však zároveň predmetom kritiky, lebo medzi slovami „mentálne“ a „zručnosti“
existuje vnútorný nesúlad, keďţe „zručnosti“ sa vzťahujú k slovu „ruka“.
- Pojem „spôsobilosti“ sa niekedy pouţíva ako všeobecný ekvivalent pre anglické slovo „skills“
a „zručnosti“ sa pouţívajú striktne vo význame manuálnych zručností.
- Terminologická komisia Ministerstva školstva nedávno uviedla pojem „spôsobnosti“ (presne
identifikovaný, ale starý a modernou slovenčinou zabudnutý) ako všeobecný ekvivalent pojmu
„skills“.
V tradičných, ale aj súčasných oficiálnych kurikulárnych dokumentoch a tieţ v beţných úvahách sa
pojem „zručnosti“ pouţíval ako ekvivalent pojmu „skills“. V novovypracovaných štátnych
kurikulárnych dokumentoch sa „zručnosť“ povaţuje za všeobecný termín ekvivalentný termínu „skill“
s vysvetlením, ţe ide o „schopnosť aplikovať poznatky alebo vyuţívať know-how“. Vo výrokoch, ktoré
charakterizujú profily absolventov a štandardné zručnosti (to, čo vie ţiak urobiť) sú pouţité ako
protiklad poznatkov (to, čo ţiak pozná).
Pojem „kompetencia“ nesie dve navzájom súvisiace konotácie: prvú vo význame „oprávnenia konať“
(napr. vo výraze „kompetentný pracovník“ označuje „pracovníka, ktorý bol menovaný na riešenie
príslušnej agendy“, pričom o kvalite jeho zručností na riešenie tejto agendy sa nehovorí); druhú vo
význame „schopnosti realizovať“, ktorá uţ bola dokázaná alebo si hovoriaci o nej myslí, ţe ju má. Prvá
konotácia je oveľa rozšírenejšia, ale aj tento pojem v dôsledku medzinárodných vplyvov postupne
nadobúda nové konotácie.
Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy definuje pojem
„kompetencia“ takto: Kompetencia je preukázaná schopnosť vyuţívať vedomosti, zručnosti, postoje,
hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov
v práci, pri štúdiu v osobnom a odbornom rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do
spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom ţivote a pre jeho ďalšie
vzdelávanie.
Školám sa odporúča, aby identifikovali tie vedomosti, zručnosti, postoje a návyky (hodnoty), ktoré by
mal absolvent mať, a vyjadrili ich z hľadiska výkonov rozdelených do troch kategórií kompetencií. Tak
sa profil absolventa v rámci kaţdého kurikula, a teda aj kaţdého školského vzdelávacieho programu,
skladá z kľúčových kompetencií (6 zastrešujúcich kompetencií), všeobecných kompetencií (ktoré sú
vyjadrením výsledkov všeobecného vzdelávania) a odborných kompetencií (ktoré sú vyjadrením
poţiadaviek na dané povolanie).1
1

Viac informácií nájdete v dokumente Skills and Competences Development and Innovative Pedagogy: Slovakia,
Detailed Thematic Analysis Theme 7 [Rozvoj zručností a kompetencií a inovatívna pedagogika: Slovenská
republika, Podrobná analýza témy č. 7], kapitola 0701.
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2.

Vypracovanie politiky – ciele, rámce, mechanizmy a priority

2.1
2.1.1

Ciele a priority oblastí, pre ktoré sa vypracováva národná politika OVP
Národná stratégia CŢV

Akadémia Istropolitana, ktorá je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva (MŠ), bola
poverená úlohou vypracovať podklady pre strategický dokument zameraný na ďalší rozvoj opatrení
celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva do roku 2015. Táto úloha bola plnená v rámci
projektu ESF pod názvom Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému celoživotného
vzdelávania v SR pre potreby trhu práce v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Následne vláda
SR dňa 25. apríla 2007 prijala Stratégiu celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva.
Cieľom stratégie bolo vytvoriť legislatívne prostredie, ktoré by občanom zaručovalo prístup
k získavaniu kvalifikácií v priebehu celého ich ţivota, k rozvoju kľúčových kompetencií a aktívnu účasť
na zvyšovaní ich šancí získať zamestnanie. Táto politika deklarovala rozpracovanie nasledujúcich
„prvkov otvoreného systému CŢV:
- systém monitorovania a zisťovania vzdelávacích potrieb s cieľom vypracovania ich prognóz
a informačného systému o CŢV,
- systém kvality celoţivotného vzdelávania s dôrazom na kvalitu neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa,
- systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre získanie
kvalifikácie – priestupnosť,
- podporné nástroje financovania CŢV“.
Stanovených bolo 15 opatrení a ich termíny. Pozornosť si zaslúţia najmä tieto:
- vypracovať zákon o CŢV do septembra 2007 (opatrenie 8.2),
- poveriť inštitúciu zodpovednú za zabezpečenie implementácie a riadenia komplexného a jednotného
systému celoţivotného poradenstva a vytvoriť národnú skupinu expertov/tvorcov koncepcií, ktorá
navrhne všeobecné štandardy kvality pre celoţivotné poradenstvo do júla 2008 (8.5 a 8.6),
- zaviesť uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ustanovením
národnej autority do septembra 2008 (8.7),
- zaviesť systém riadenia kvality celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva do
septembra 2008 (8.8),
- zaviesť systém priebeţného monitorovania a prognózovania vývoja vzdelávacích potrieb reagujúci
na meniace sa potreby trhu práce do roku 2009 (8.9),
- vytvoriť národnú sústavu kvalifikácií a národný kvalifikačný rámec. Termín odovzdania prvej etapy
sústavy kvalifikácií: júl 2009 (8.11).
V stratégii sa opäť uvádzalo zavedenie finančných nástrojov pre rozvoj CŢV v rámci opatrenia 8.15, ale
bez akéhokoľvek konkrétneho návrhu finančnej schémy.
Na Stratégiu celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva nadväzoval Akčný plán na
implementáciu Stratégie celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva, ktorý na základe
uznesenia vlády SR č. 382/2007 MŠ prijalo dňa 13. novembra 2007. Tento dokument sa venuje týmto
prioritám:
- zabezpečenie kvality neformálneho vzdelávania,
- uznávanie výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania,
- informačný systém celoţivotného vzdelávania,
- informačný systém celoţivotného poradenstva,
- propagácia CŢV.
Akčný plán obsahuje 13 konkrétnych opatrení, ktoré majú byť implementované, a to:
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tri opatrenia venované zabezpečeniu kvality v neformálnom vzdelávaní/učení sa (inštitúcie,
vzdelávanie manaţérov a lektorov, akreditácia programov),
dve opatrenia venované uznávaniu neformálneho a neinštitucionálneho učenia sa (zavedenie
národnej sústavy kvalifikácií a národného kvalifikačného rámca kompatibilného s Európskym
kvalifikačným rámcom (EKR), vytvorenie siete inštitúcií oprávnených vykonávať autorizáciu),
dve opatrenia na vytvorenie informačného systému celoţivotného vzdelávania (s informáciami
o poskytovaní vzdelávania, monitorovaním trhu práce a predvídaním potrieb v oblasti učenia sa),
tri opatrenia pre celoţivotné poradenstvo (vytvorenie databázy, skvalitnenie prípravy poradcov,
zriadenie inštitúcie zodpovednej za metodickú podporu a koordináciu aktivít v systéme CŢP),
tri opatrenia na propagáciu CŢV (vytvorenie stálej skupiny expertov, organizácia propagačných
podujatí a školení, pomoc regionálnym partnerom pri rozvoji ľudských zdrojov).

Kaţdá z týchto aktivít je prezentovaná v jednotnom formáte (cieľ, charakteristika, cieľová skupina,
identifikácia zodpovedajúcej priority, časový harmonogram – niektoré sa mali realizovať do konca roka
2008, merateľné ciele/indikátory a zodpovedné inštitúcie). Brzdou v implementácii je očakávaná
legislatíva a chýbajúca dohoda o príslušných detailoch riešení medzi aktérmi.
Okrem toho vláda SR dňa 4. júna 2008 prijala Modernizačný program Slovensko 21, ktorý dopĺňajú
Akčné plány z októbra 2008. Krátkodobé a dlhodobé opatrenia uvedené v Akčnom pláne Vzdelávanie
by mali byť prepojené s OP Vzdelávanie na obdobie 2007 – 2013 spolufinancovaným z ESF.
Vytvorenie systému celoţivotného vzdelávania sa v tomto dokumente uvádza medzi opatreniami
prioritnej oblasti Vzdelávanie. Modernizačný program Slovensko 21 je prepojený na Národný program
reforiem SR na roky 2008 – 2010, ktorý vláda SR schválila dňa 8. októbra 2008 uznesením č. 707/2008
a ktorý povaţuje implementáciu stratégie CŢV za nástroj rozvoja vedomostnej spoločnosti. V rámci
akčných plánov prijatých súčasne s Národným programom reforiem a platných aj pre Modernizačný
program Slovensko 21, najrelevantnejšiu podporu pre celoţivotné vzdelávanie vidno v Akčnom pláne
Zamestnanosť v súvislosti s vytvorením národného systému flexiistoty, zatiaľ čo v Akčnom pláne
Vzdelávanie sa vytvorenie kariérového systému v profesijnom rozvoji pedagogických pracovníkov
regionálneho školstva zdôrazňuje viac, neţ všeobecné témy CŢV.
Stratégiu CŢV odráţa aj Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 –
2013.
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 a operačné programy,
vrátane OP Vzdelávanie, ktorý je najviac relevantný pre CŢV, a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
prijala vláda SR dňa 6. decembra 2006 a následne ich schválila Európska komisia (dňa 17. augusta
2007, 7. novembra 2007 a 26. októbra 2007).
Napriek všetkým politickým dokumentom, ktoré zdôrazňujú dôleţitosť CŢV, sa predloţenie zákona
o celoţivotnom vzdelávaní vláde (pôvodne predpokladané v roku 2007) presunulo na rok 2009, pretoţe
sa prioritne riešila iná legislatíva z dielne Ministerstva školstva. V súčasnosti je návrh zákona o CŢV
predmetom diskusií s odborníkmi a niektorými aktérmi, pričom jeho konečné znenie ešte nie je zrejmé.
V dôsledku toho meškajú mnohé uţ uvedené opatrenia, ktoré sa očakávali v rokoch 2008 a 2009.
2.1.2

Vývoj politiky v hlavných oblastiach politiky OVP

Správa, riadenie a financovanie
Po rokoch, kedy sa riešili najmä problémy vysokoškolského vzdelávania a záujem o regionálne
školstvo, najmä o stredné odborné školstvo, bol nedostatočný, Ministerstvo školstva zásadne zmenilo
svoj postoj, čoho výsledkom bolo uvedenie dvoch významných legislatívnych noriem s podstatným
vplyvom na OVP. Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa zaviedla
decentralizácia kurikula a odvtedy sa prvé ročníky stredných škôl uţ učia podľa kurikula, ktoré
nezávisle vypracúvajú školy. Regionálni/miestni aktéri boli pritom výslovne vyzvaní, aby tieţ prispeli
k úpravám kurikula.
Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobudol účinnosť k 1. septembru
2009, podrobne upravuje práva jednotlivých aktérov. Regionálni/miestni zamestnávatelia majú právo
zasahovať do tvorby kurikula a poţadovať, aby kurikulum kládlo dôraz na konkrétne kompetencie,
ktoré majú absolventi mať. Navyše sa od stavovských a profesijných organizácií očakáva, ţe budú
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hodnotiť kvalitu absolventov a vypracujú „plán potrieb trhu práce“ na nasledujúce päťročné obdobie.
Samosprávne kraje zodpovedajú za tvorbu regionálnych stratégií OVP v spolupráci so sociálnymi
partnermi: krajskými školskými úradmi, úradmi práce, odbormi a zamestnávateľmi, vrátane
regionálnych obchodných komôr a stavovských a profesijných organizácií.
Tento zákon však skôr otvára dvere iniciatíve aktérov, neţ by zadefinoval ich zákonné povinnosti.
Navyše opätovne vytvára moţnosti zásahov, ale bez zabezpečenia stabilných finančných podmienok
a systému know-how na monitorovanie a predvídanie budúcich potrieb. Zákon explicitne ustanovuje
vytvorenie rôznych poradných orgánov. Predpokladá vytvorenie štvorstranných krajských rád pre
odborné vzdelávanie a prípravu – poradných orgánov ustanovených pri samosprávnych krajoch
a podobnej štvorstrannej Rady pre odborné vzdelávanie a prípravu na národnej úrovni ustanovenej ako
poradný orgán vlády, ktorá by sa venovala témam nadregionálneho významu. Rady tvoria zástupcovia
štátnej správy, samosprávy, zamestnávateľov a zástupcovia odborov a/alebo zamestnaneckých rád, preto
sa označujú ako štvorstranné. Sektorové rady pre odborné vzdelávanie a prípravu majú pôsobiť ako
poradné orgány pre sektorové profesijné organizácie a spolupracovať s príslušnými ministerstvami
a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Zámer vytvoriť poradné orgány je však iba prvým
krokom. Po ňom musí nasledovať rozvoj kvalitného know-how na podporu tvorby politík zaloţených na
odborných faktoch.
Financovanie OVP má byť podporované daňovými stimulmi pre zamestnávateľov, ktorí prispejú na
modernizáciu vybavenia škôl, najmä na praktické vyučovanie, a na spolufinancovanie pre účastníkov
OVP, ktorí sa majú stať zamestnancami týchto podnikov. Zákon tieţ ustanovuje Fond rozvoja
odborného vzdelávania a prípravy, na čele ktorého stojí minister školstva. Tento fond má sústreďovať
dobrovoľné príspevky od neštátnych subjektov. Z hľadiska financovania je zákon pomerne veľkým
sklamaním. Namiesto zásady „train or pay“ (t. j. financuj vzdelávanie priamo alebo prispievaj na
vzdelávanie do fondu) a povinnom financovaní z odvodov bolo dohodnuté dobrovoľné financovanie,
ktoré robí fond zraniteľným voči platobnej neschopnosti. A čo je ešte horšie, súčasný systém 2 % daní z
príjmov právnických osôb na účet škôl a ďalších organizácií na základe slobodného rozhodovania
daňových poplatníkov by sa podľa odporúčania Ministerstva financií mal oslabovať a postupne zrušiť.
Školy, ktoré majú dobré vzťahy s podnikmi a ďalšími darcami, povaţujú novú úpravu za ohrozenie
svojich príjmov v prospech kontroverzne vnímaného fondu. Naproti tomu sa na moţnosť deklarovať
niektoré náklady na vyučovanie a motivačné štipendiá (do výšky 65 % ţivotného minima stanovenej
príslušným zákonom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre ţiakov povaţovaných za budúcich
zamestnancov) ako daňovo odpočítateľnú poloţku zo strany budúceho zamestnávateľa – prispievateľa
nahliada pozitívne. Napriek tomu sa v súčasnosti dotýka iba zanedbateľného počtu študentov a okrem
zvýšenia sa počtu nezamestnaných spôsobeného krízou sa neočakáva ţiadny výrazný nárast v počte
študentov zazmluvnených zamestnávateľmi.
Poradenstvo
Je nádej, ţe dve zákonné normy v rezorte školstva posilnia prepojenie medzi relevantnými aktérmi.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) explicitne uvádza systém poradenstva
a zdôrazňuje dôleţitosť prepojenia činnosti príslušných inštitúcií. Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave ustanovuje zodpovednosť samosprávnych krajov za poskytovanie informácií
centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, aby moli informovať študentov,
rodičov a ďalších zainteresovaných o potrebách trhu práce a moţnostiach OVP na školách.
Podobne ako v iných krajinách EÚ bolo v roku 2008 zriadené Národné fórum pre celoţivotné
poradenstvo. Očakáva sa, ţe toto fórum bude radiť vláde v otázkach politiky v tejto oblasti. Keďţe tento
orgán je pridruţený k Ministerstvu školstva a v prevaţnej miere ho tvoria vysokopostavení úradníci,
odborníci v tejto oblasti boli vyzvaní, aby vytvorili expertné orgány v rámci Výskumného ústavu
detskej psychológie a patopsychológie.
Zlepšenie kvality kariérového poradenstva sa povaţuje za nevyhnutnosť aj v rezorte Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny. Politický dokument „Stratégia zamestnanosti (Prognózovanie potrieb trhu
práce a zručností)“ predloţený na rokovanie vlády v auguste 2008 naznačuje snahu o spoluprácu
s Ministerstvom školstva na opatreniach ustanovených v Stratégii celoţivotného vzdelávania
a celoţivotného poradenstva. Napriek pozitívnym signálom záujmu o medzirezortnú spoluprácu sú
viditeľné určité riziká rozdrobenosti. Neschopnosť zapojiť sa do vypracovania základov know-how na
prognózovanie/predvídanie potrieb trhu práce počas predchádzajúceho programového obdobia ESF –
SOP Ľudské zdroje a SPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, kedy obidve ministerstvá ako inštitúcie
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spolupracovali na riadení programov, by mohla negatívne ovplyvniť súčasné programové obdobie,
pretoţe teraz tieto ministerstvá realizujú svoje operačné programy samostatne.
Vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy
Potrebné je zmieniť sa o dvoch významných impulzoch. V dôsledku reformy kurikula zavedenej
školským zákonom sa učitelia a majstri odbornej výchovy v počiatočnom OVP viac zúčastňujú na
vypracovaní kurikula. Následne sa začala rozsiahla príprava s podporou ESF zameraná na vypracovanie
kurikulárnych dokumentov. S pomocou projektov ESF sa v rokoch 2005 aţ 2008 pedagogickí
pracovníci vyškolili na nové maturitné skúšky vo všeobecnom aj odbornom vzdelávaní (ISCED 3A)2.
Počas programového obdobia 2007 – 2013 sa začala realizácia týchto národných projektov:
- Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou
vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách,
- Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika;
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách,
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách,
- Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov,
- Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového
priemyslu II,
- Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania.
Doplnením národných projektov, ktoré by mali mať silný systémový vplyv na celú krajinu, existuje veľa
dopytových projektov, s priamym alebo nepriamym vplyvom na zdokonalenie zručností zamestnancov
v rámci prioritnej osi 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a prioritnej osi 4 Moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj. Konkrétne údaje o príslušných
opatreniach a výzvach nájdete vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Vzdelávanie za
obdobie január – december 2008.
Dokument Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme, ktorý uviedol systém
kontinuálneho profesijného rozvoja na základe kreditového systému, schválila vláda SR 18. apríla
2007.
Zákon o pedagogických zamestnancoch s účinnosťou od novembra 2009 stanovil šesť kategórií
pedagogických zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent,
zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo športovej triedy. Parlament doplnil ešte novú kategóriu
korepetítor, špecifickú pre konzervatóriá. Zákon ďalej uvádza moţnosti špecializácie na štyroch
kariérových stupňoch (pozri časť 6.1.3) pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Cieľom
reformy je stanoviť štandardy pre jednotlivé kategórie zamestnancov a ich špecializácie. Prvé návrhy
štandardov pre niektoré kategórie a špecializácie uţ boli predloţené a sú predmetom diskusií
v pedagogickej komunite. Predmetom kritiky sú dve otázky. Získavanie kreditov, ktorého výsledkom je
oceňovanie a vyššie odmeňovanie, nezohľadňuje predchádzajúce aktivity a všetci pracovníci bez ohľadu
na ich vek a skúsenosti by mali začať od nuly. Navyše by honba za kreditmi nezávisle od skutočnej
pridanej hodnoty v ich získavaní mohla byť škodlivá pre kvalitu školského vyučovania, keďţe
štandardné kvalitné vyučovanie – na rozdiel od rôznych mimoškolských činností – sa nebude rátať.
Reforma kurikula a inovačné prístupy k vyučovaniu a hodnoteniu
Decentralizovaná tvorba kurikula, od septembra 2008 zavedená v prvých ročníkoch základného niţšieho
sekundárneho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, umoţňuje zvyšovať dosah miestnych politík
a profesionalitu jednotlivých škôl. Táto reforma zavedená školským zákonom č. 245/2008 Z. z. však
nemôţe automaticky viesť k zlepšeniu inovácií vo vyučovaní a/alebo hodnotení. Je tu nádej, ţe spolu so
zákonom o pedagogických zamestnancoch motivujúcim učiteľov a majstrov odbornej výchovy aj
ďalších pracovníkov získavať kredity s perspektívou povýšenia budú inovačné aktivity častejšie, ako aj
viditeľné za účelom šírenia. Samozrejme, ţe tieto schémy samotné nemôţu zaručiť kvalitu a zabrániť
2

Pozri Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in 2008 [Slovensko: Prehľad
systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008], časť 0601 – Types of teachers and trainers in VET
[Kategórie učiteľov a majstrov odbornej výchovy v OVP].
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len jednoduchému plneniu určitých formálnych kritérií. Zatiaľ nie je jasné, ako bude fungovať
akreditácia a či neprevládnu individuálne potreby účastníkov alebo – naopak – ponuka poskytovateľov
vzdelávania.
V rámci opatrenia ESF 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a doplnkového opatrenia 4.1 Premena
tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sú otvorené dvere pre financovanie „inovácie metód
a foriem vyučovania“ tak, ako to deklarujú programové dokumenty a monitorovacie správy. Prvé výzvy
boli uverejnené aţ v roku 2008, takţe výsledky zatiaľ nie je moţné hodnotiť.
Prax v budúcnosti ukáţe, do akej miery sa budú realizovať inovačné aktivity. Nástroje na podporu sú
k dispozícii.
Stratégia potrieb zručností
Nový zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave po prvý raz explicitne ustanovuje
zodpovednosť za identifikáciu potrieb trhu práce. Samosprávne kraje sú povinné vypracovať regionálne
stratégie v spolupráci s krajskými radami pre OVP, ktoré pozostávajú z relevantných aktérov. Potreby
trhu práce by sa mali premietnuť do „plánu potrieb trhu práce v oblasti OVP“, ktorý vypracovávajú
profesijné organizácie zamestnávateľov a predkladajú ich krajskej rade pre OVP a Rade pre OVP na
pripomienkovanie, pričom s konečnou platnosťou ich schvaľuje samosprávny kraj. V dôsledku § 5 (4)
však bude potrebné stanoviť presný počet absolventov príslušných študijných a učebných odborov. Aj
keď nie je jasné, ako sa bude rozhodovať o príslušných údajoch, je tu závaţné riziko veľmi silnej
regulácie na základe lobovania zamestnávateľov, pretoţe skúsenosti s predvídaním potrieb zručností sú
nedostatočné. Je škodou, ţe napriek pôvodným zámerom3 v rámci programového obdobia 2004 – 2007
pre ESF nedošlo k rozvoju v oblasti prognózovania/predvídania potrieb zručností. Existuje riziko, ţe
obdobia, kedy školstvo produkovalo absolventov bez ohľadu na potreby trhu práce, čo bolo spôsobené
chybnou praxou vo financovaní škôl, nahradí turbulentné obdobie konfliktov medzi poţiadavkami
zamestnávateľov na realizáciu ich podnikateľských zámerov a očakávaniami študentov/rodičov od
budúcnosti. Metodická pomoc pre samosprávne kraje je naozaj naliehavá, aby bolo moţné podporiť
tvorbu politík na základe odborných faktov a predísť tomu, ţe súčasnú jednostrannú politiku nahradí
nová jednostranná politika.
Validácia výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania sa
Prvým predpokladom pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania sa je dosiahnutie dohody
medzi aktérmi o relevantnom know-how. K dispozícii sú však iba obmedzené skúsenosti, obvykle
v rámci európskych projektov. V dôsledku novely ţivnostenského zákona nemajú osoby so
skúsenosťami, avšak bez formálnej kvalifikácie, moţnosť zaloţiť si ţivnosť4. Toto prechodné obdobie
ešte stále trvá a do prijatia zákona o celoţivotnom vzdelávaní nie sú na národnej úrovni vo výhľade
ţiadne kroky na podporu validácie neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Tento zákon má byť
predloţený vláde do konca roka 2009. V súčasnosti uţ o ňom prebieha diskusia medzi odborníkmi.
Prvýkrát by tento zákon mal zaviesť pojem „čiastočná kvalifikácia“ a zabezpečiť podmienky
a inštitucionálnu infraštruktúru pre validáciu. Podľa vyjadrení Ministerstva školstva sa do dokončenia
tejto legislatívy neplánujú ţiadne projekty ESF. To však môţe nanešťastie viesť k nedostatku kvalitného
know-how, ktorý treba uviesť do praxe, alebo spôsobiť neskoršie zavedenie príslušného know-how po
účinnosti zákona o CŢV.
2.1.3

Súčasné diskusie

Je typické, ţe najhorúcejšie diskusie sa venujú uţ prijatým politikám. Na rozdiel od obdobia rokov 2002
– 2006, kedy stredoškolské OVP nepatrilo k legislatívnym prioritám, v rokoch 2006 – 2008 nastal
prekotný rozvoj a urýchlene sa prijímali reformné zákony. Samotné Ministerstvo školstva signalizuje, ţe
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Pozri Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in 2008, [Slovensko: Prehľad
systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008], časť 0701 – Mechanisms for the anticipation of skill
needs [Mechanizmy predvídania potrieb zručností].
4
Viac informácií nájdete v publikácii Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in
2008 [Slovensko: Prehľad systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008], Theme 8 Accumulating,
accrediting and validating learning, téma 8 - Accumulating, accrediting and validating learning [Akumulácia,
akreditácia a validácia učenia sa.
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je čas spomaliť, nechať reformy, aby sa ustálili, a premyslieť prípadné korekcie. Niektoré významné
sporné témy sú:
- Reforma decentralizácie podľa kritikov nevytvára podmienky pre skutočnú reformu kurikula, iba
presúva zodpovednosť za vypracovanie na školy bez toho, aby vytvárala materiálne podmienky
potrebné pre túto zmenu. Nie je dostatok učebníc, rôznych didaktických pomôcok, najmä učebných
materiálov v digitálnej forme. Na rozdiel od tejto kritiky ministerstvo zdôrazňuje, aké dôleţité je
vytvoriť priestor pre tých, ktorí sú pripravení na zmenu, a pre moţnosť financovania zmien z ESF.
- Z reformy OVP podľa kritikov nie je dostatočne jasné, ako dosiahnuť deklarované ciele prepájania
OVP a trhu práce. Zriaďovanie poradných orgánov a prizývanie zamestnávateľov, aby ovplyvňovali
OVP, je pozitívom, avšak bez skutočnej odbornosti v tvorbe politík sa môţe ukázať tento krok ako
zbytočný alebo viesť k ďalším chybám. Zmeny vo financovaní OVP sú povaţované za
nedostatočné. Na rozdiel od toho je ministerstvo presvedčené, ţe súčasná situácia, kedy sú
významné disproporcie medzi ponukou absolventov a dopytom, si vyţadovala okamţitý zásah,
a otvorenie legislatívneho priestoru pre spoluprácu aktérov bolo nevyhnutným predpokladom pre
akýkoľvek ďalší pokrok.
- Podľa kritikov je tu riziko neúspechu nového modelu kontinuálneho profesijného rozvoja, pretoţe
väčšia dôleţitosť sa prikladá skôr získavaniu kreditov neţ poskytovaniu kvalitného vzdelania a skôr
vytváraniu trhu pre poskytovateľov prípravy neţ uspokojovaniu vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov. Na rozdiel od toho je ministerstvo presvedčené, ţe na takúto kritiku
je priskoro a ţe uvedeným pochybeniam bude moţné zabrániť. Pripúšťa však, ţe reformu by mohol
ohroziť nedostatok prostriedkov na odmeny pre pracovníkov, ktorí vo svojej kariére napredujú.
Školy a ich zamestnanci čelia mnohým problémom, ktoré spôsobili reformy (vrátane záťaţe novými
administratívnymi úlohami) a na rozdiel od nedávnych rokov sa diskusie o filozofii postupne menia na
diskusie o praktických otázkach. To, ţe chýbal čas pripraviť sa na zmeny (napr. neboli ţiadne pilotné
projekty), predmetom diskusií a kritiky ostane. Je vysoko pravdepodobné, ţe na rozdiel od zástancov
zásadných reforiem získajú podporu pedagogickej komunity zástancovia postupných zmien v prístupe
k reformám.
Posledný zákon na reformu CŢV bol odloţený z dvoch dôvodov – pre zaneprázdnenosť pedagogickej
komunity, ktorá potrebovala stráviť zmeny zavádzané od roku 2008 a pre nejednoznačné stanovisko
ministerstva k niektorým kľúčovým otázkam relevantným pre CŢV. Napriek tomu sú aktuálne nastolené
tieto otázky:
- ako zabrániť znehodnoteniu formálneho systému po zavedení uznávania predchádzajúceho
vzdelávania sa v neformálnom a informálnom prostredí a ako zabezpečiť príslušný know-how pre
hodnotenie,
- ako dosiahnuť premosťujúci prístup a zabrániť ďalšej fragmentácii v OVP v jednotlivých rezortoch
bez konfliktov medzi jednotlivými aktérmi,
- ako zlepšiť akreditáciu počiatočného OVP/CŢV a nahradiť súčasnú akreditáciu na vstupe
akreditáciou na výstupe.
Jedna z podstatných otázok je však riešená nedostatočne: Ako poskytovať obyvateľstvu kvalitné
informácie a ako zabezpečiť právo na ohodnotenie nadobudnutých kompetencií nezávisle od toho, akým
spôsobom/v akom prostredí boli získané.

2.2 Najnovší vývoj v oblasti európskych nástrojov
Implementácia Národného kvalifikačného rámca (NKR) zodpovedajúceho Európskemu
kvalifikačnému rámcu (EKR)
Návrh implementácie Európskeho kvalifikačného rámca pre celoţivotné vzdelávanie v podmienkach
Slovenskej republiky schválila vláda SR svojím uznesením č. 105/2009 dňa 4. februára 2009. Podľa
tohto návrhu je Národná sústava kvalifikácií (NSK) definovaná ako verejne prístupný register všetkých
úplných a čiastkových kvalifikácií potvrdzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území Slovenskej
republiky. NSK bude zosúladená s Národnou sústavou povolaní (NSP), ktorá sa v súčasnosti na základe
ustanovení zákona č. 139/2008 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti,
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pripravuje pod dohľadom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR). Koordináciu prípravy
NSP a NSK by malo podporiť memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva
a Ministerstvom práce. Implementácia EKR by mala prebiehať pod dohľadom pracovnej skupiny na
vysokej úrovni zloţenej zo zástupcov ministerstiev a ďalších aktérov, vrátane zástupcov
zamestnávateľov a zamestnancov.
Poprvýkrát sa oficiálne deklaruje, ţe NSK sa zrealizuje ako verejne prístupný register, čo by malo
znamenať, ţe by mal vzniknúť elektronický portál so všetkými relevantnými informáciami
nachádzajúcimi sa v rôznych legislatívnych normách o moţnostiach vzdelávania/odbornej prípravy na
dosiahnutie kvalifikácie. Navyše by tento register mal byť prepojený s NKR kompatibilným s EKR.
Konečné verzie deskriptorov príslušných úrovní NKR majú byť dohodnuté v roku 2009. Uţ bolo
dohodnuté, ţe úrovne 6 – 8 budú zodpovedať trom cyklom terciárneho vzdelávania a sú vyjadrením
dublinských deskriptorov. Zatiaľ však nedošlo k dohode o ostatných úrovniach, či dokonca o celkovom
počte úrovní. Deväť úrovní je povaţovaných za lepšie zodpovedajúcich súčasnému kvalifikačnému
systému a stupňom vzdelania, ktoré ustanovuje školský zákon č. 245/2008 Z. z.
Opisy profilov absolventov existujúcich programov by mali byť v súlade s deskriptormi NKF do konca
roka 2011, a preto všetky študijné programy základných, stredných a vysokých škôl, ako aj vzdelávacie
aktivity počiatočného OVP a vzdelávania dospelých by mali byť prepojené s príslušnými úrovňami
NKR do konca roka 2011.
Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o EKR sa odráţa v uznesení vlády SR č. 105/2009.
Úlohou ministra školstva je zabezpečiť, aby všetky doklady o dosiahnutom vzdelaní do konca roka
2012 obsahovali odkaz na príslušnú úroveň EKR. Navyše by všetky nové osvedčenia o kvalifikácii,
diplomy a dokumenty Europass mali do konca roka 2012 obsahovať jasné označenie príslušnej úrovne
EKR. Nie je však jednoznačne ustanovené, kto je zodpovedný za zabezpečenie tejto poţiadavky. Zdá sa,
ţe implementácia NKR v prvej vlne ovplyvní iba rezort školstva a iba postupne aj ostatné rezorty.
Zloţenie národnej pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre EKR naznačuje, ţe táto skupina by sa mala
stať prostriedkom ďalšej implementácie EKR do ostatných rezortov po úspešnom vypracovaní NSP,
NSK a implementácii EKR v rezorte školstva. Národným koordinačným miestom je Sekcia pre
celoţivotné vzdelávanie Ministerstva školstva.
Dohodnuté je spustenie dvoch národných projektov ESF na spolufinancovanie týchto politík. V rámci
Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z ESF by v rámci projektu „Národná sústava
kvalifikácií“ mali byť vypracované popisy kvalifikácií pozostávajúce z kvalifikačných štandardov
vychádzajúcich z kompetencií a príslušných hodnotiacich štandardov. NSK bude kompatibilná s EKR,
hoci podľa návrhu projektu, ktorý tvorí prílohu vyššie uvedeného dokumentu preloţeného vláde, by
NKR mal mať deväť úrovní. V rámci projektu „Národná sústava povolaní“ Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z ESF by mali byť vypracované deskriptory
povolaní upravené podľa potrieb trhu práce a know-how pre prácu s údajmi získanými z trhu práce, aby
bolo moţné NSP aktualizovať a uľahčiť zosúladenie OVP s poţiadavkami zamestnávateľov. V dôsledku
zosúladenia NSP s ISCO 08 sa predpokladá revízia národnej štatistickej klasifikácie.
Zabezpečenie kvality
Zatiaľ nebola vypracovaná ţiadna národná schéma zabezpečenia kvality a aktivity na európskej úrovni
súvisiace so Spoločným rámcom na zabezpečenie kvality (CQAF, Common Quality Assurance
Framework) a Európskym referenčným rámcom na zabezpečenie kvality v OVP (EQARF, European
Quality Assurance Reference Framework for VET) nie sú v dôsledku absencie inštitucionálnej podpory
a tieţ v dôsledku absencie odborníkov premietnuté dostatočne. Slovenská republika sa nedokázala v
plnej miere zúčastniť Európskej siete na zabezpečenie kvality v OVP (ENQA-VET, European Network
for Quality Assurance in Vocational Education and Training).
Relevantné sú iba dve aktivity.
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení by školy mali venovať
osobitnú pozornosť sebahodnoteniu.
V rámci Operačného programu Vzdelávanie sa začal realizovať nový národný projekt č. 1/2009 Externé
hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy s cieľom vypracovať
nástroje na hodnotenie kvality a sebahodnotenie škôl a školských zariadení, vrátane ich implementácie.
Treba zdôrazniť, ţe na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia ESF, Operačný program
Vzdelávanie spolufinancovaný z ESF v období 2007 – 2013 sa zameriava riadenie kvality v širokej
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miere. Absencia národného systému riadenia kvality bola označená za nedostatok a zavedenie systému
na riadenie kvality vo všetkých segmentoch OVP, regionálnom školstve, vysokom školstve a ďalšom
OVP/CŢV boli označené ako explicitný cieľ, ktorý má byť dosiahnutý. Dúfajme, ţe uvedený národný
projekt sa stane bodom zvratu.
Napriek tomu je úloha mechanizmov/ustanovení pre zabezpečenie kvality v Národnom kvalifikačnom
rámci ešte stále nedocenená. V súčasnej etape vývoja v diskusiách ľudí z praxe a tvorcov politík
dominuje posun k výsledkom vzdelávania sa a dohoda o deskriptoroch. V súčasnej etape reformy
kurikula dominujú opisy profilov absolventov a identifikácia relevantných vedomostí, zručností
a kompetencií nad rozpracovávaním mechanizmov na zabezpečenie kvality. V súčasnosti sa viac hovorí
o posilňovaní účasti ďalších aktérov (vrátane miestnych a regionálnych aktérov a zamestnávateľov) neţ
o efektívnosti nástrojov.
Mobilita v rámci vzdelávacieho systému
V súčasnosti má národná sústava kvalifikácií v Slovenskej republike ešte stále prevaţne tradičnú
štruktúru, ktorá zodpovedá
- príslušným študijným/učebným odborom v rámci rezortu školstva a
- špecifickým poţiadavkám, ktoré obvykle určuje príslušná vyhláška rezortného ministerstva pre
kvalifikácie v rámci rezortu.
Kvalifikácia je zriedkakedy rozanalyzovaná na súhrn jednotiek alebo kreditov, hoci v budúcnosti sa
podobne ako v prípade vývoja v ďalšom OVP predpokladá zvýšená modularizácia tradičného štúdia
v počiatočnom OVP.
Nebol vypracovaný ţiadny špecifický nástroj a zatiaľ ţiadna konkrétna inštitúcia nemonitoruje
akumuláciu výsledkov vzdelávania sa, čo by umoţňovalo prenos výsledkov vzdelávania sa v rámci
vzdelávacieho systému. Určenie podmienok na takýto prenos (obvykle spojené s prestupom) je v rukách
riaditeľa školy: napríklad aké skúšky sa poţadujú na pokračovanie v štúdiu alebo na získanie
kvalifikácie. Zatiaľ neboli uznané ani registrované ţiadne čiastočné kvalifikácie. Jednotlivé školy môţu
napriek tomu ponúknuť štúdium jednotlivých predmetov v rámci kurikula, nasledované skúškami
z jednotlivých predmetov, prípadne záverečnou skúškou vedúcou k výučnému listu na úrovni ISCED
3C alebo vysvedčeniu o maturitnej skúške na úrovni ISCED 3A.
V praxi existuje rozdiel medzi kvalifikáciou podľa legislatívy rezortu školstva a oprávnením na
ţivnostenské podnikanie vyţadujúce kvalifikáciu. Aby zruční pracovníci, ktorí však nemajú (formálnu)
kvalifikáciu na podnikanie, neboli brzdení, je Slovenská ţivnostenská komora je oprávnená organizovať
v spolupráci s krajským úradom patriacim pod Ministerstva vnútra kvalifikačné skúšky. Obsah skúšky
musí zodpovedať rozsahu učebných osnov odborných predmetov príslušného odboru štúdia. Úspešný
ţiadateľ získa osvedčenie o úspešnom absolvovaní skúšky osvedčujúce odbornú spôsobilosť na
vykonávanie príslušnej ţivnosti. Tento postup upravuje Ţivnostenský zákon č. 455/1991 Zb. a neskoršia
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 323/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí
a praktických znalostí, ktoré sa vyţadujú pri prevádzkovaní ţivnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej
skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní.
Hoci legislatíva zatiaľ oficiálne neuznáva prenos a akumuláciu výsledkov vzdelávania sa vo vyššie
uvedenom európskom kontexte, v praxi sa modularizácia a hodnotenie na základe výsledkov
vzdelávania sa a kompetencií začína pomaly hýbať dopredu. Ministerstvo školstva očakáva systémovú
zmenu od zákona o CŢV, ktorý umoţní čiastočnú kvalifikáciu ako riadnu súčasť Národnej sústavy
kvalifikácií, a od premeny súčasnej NSK vďaka dvom národným projektom ESF na Národnú sústavu
kvalifikácií a Národnú sústavu povolaní.
Implementácia kreditového systému zaloţeného na jednotkách
Implementácia kreditového systému zaloţeného na jednotkách v OVP je charakteristická skôr pre
systémy kontinuálneho profesijného rozvoja, neţ pre získavanie počiatočnej kvalifikácie. Okrem
zdravotníctva, kde sú systémy kreditov rozšírené, systém kreditov má byť novozavedený
v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov.
Jednotlivé návrhy kreditových systémov v zákone o CŢV predstavovali varianty pre získanie
kvalifikácie na základe uznania kompetencií získaných neformálnym a informálnym vzdelávaním sa.
Pre úspešnú implementáciu zatiaľ však nie sú splnené dva významné predpoklady. Know-how pre
uznávanie a validáciu ešte dnes nie je k dispozícii a nebola ešte vyjasnená inštitucionalizácia
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príslušných postupov. Kritika formálnych vzdelávacích inštitúcií sa efektívne nerieši a ich pozitívna
účasť vo validácii neformálneho a informálneho vzdelávania sa zatiaľ nie je zabezpečená.
Geografická mobilita v OVP
Podľa údajov Eurostatu sa do krátkodobej mobility ročne zapojí asi 1 400 študentov, zatiaľ čo
nenávratné finančné príspevky podľa odhadu Národnej agentúry Programu celoţivotného vzdelávania
získava ďalších 200 – 300 študentov. V oblasti OVP v rámci programu Leonardo da Vinci sa zúčastní
kaţdoročne na stáţi asi 1 200 študentov a 90 mladých pracovníkov. Počty študentov vyslaných na stáţ
do zahraničia ich domovskými školami nezávisle nie sú známe. V roku 2008 sa v rámci podprogramu
Leonardo da Vinci realizovala mobilita 936 stredoškolákov, 79 jednotlivcov z trhu práce a 183
profesionálov.
Naproti tomu je údaj Eurostatu o mobilite študentov v Európe z roku 2007 o 24 600 študentoch
vysokých škôl študujúcich v zahraničí (čo predstavuje 10,2 % všetkých študentov vysokých škôl)
pomerne veľmi vysoké číslo. Pre porovnanie s uvedenými 10,2 % našich študentov v zahraničí, je počet
zahraničných študentov úrovne ISCED 5+6 u nás veľmi nízky, iba 0,5 % všetkých vysokoškolákov
v SR.
V akademickom roku 2008/2009 (ţiadosti z roku 2008) plánujú vysoké školy vyslať na štúdiá a prax
2 153 študentov, 681 učiteľov a 130 iných zamestnancov vysokých škôl, čo je v porovnaní
s predchádzajúcim rokom významný nárast. Presný počet študentov a učiteľov vybraných na podporu
cez program Erasmus zatiaľ nie je k dispozícii.
Školy naďalej povaţujú mobilitu v OVP za akúsi odmenu pre študentov a príleţitosť, ako im
zatraktívniť odbornú prípravu, neţ za regulárnu snahu podporiť pluralitu a špecializáciu v odbornej
príprave. Hodnotenie a validácia v kontexte mobility prebieha podľa praxe dohodnutej medzi
zúčastnenými inštitúciami. Neexistuje konkrétny predpis pre hodnotenie zručností a kompetencií
nadobudnutých počas mobility, ani pokiaľ ide o certifikáciu. Školy však veľmi dobre poznajú Europass
a pouţívajú ho tak, ako sa s partnermi dohodnú.
V roku 2008 bolo vydaných 1 020 dokumentov Europass - mobilita. V nasledujúcej tabuľke sa
nachádza prehľad podľa jednotlivých programov.
Tab. 13: Počet vydaných dokumentov Europass - mobilita podľa programu
747
Leonardo da Vinci
198
Erasmus
14
Comenius
1
Grundtvig
21
Youth
139
Iné akcie financované ES
1 020
Spolu
Zdroj: Národné stredisko pre Europass

Navyše – ako uţ bolo uvedené – účasť v mobilite študentov stredných odborných škôl brzdí nedostatok
spolufinancovania z národných/miestnych zdrojov a slabé ovládanie cudzích jazykov. Preto sú
znevýhodnení tí študenti so záujmom o mobilitu, ktorí pochádzajú z nemajetných rodín a ktorí slabo
ovládajú jazyky.

2.3 Moţný vplyv finančnej krízy na politiky OVP
2.3.1

Predpokladané dôsledky hospodárskej krízy pre OVP

Podľa Štatistického úradu (ŠÚ) úroveň hrubého domáceho produktu v prvom štvrťroku 2009 v stálych
cenách sa oproti prvému štvrťroku 2008 zníţila o 5,6 %, na čo nesporne malo vplyv aj zastavenie
dodávok zemného plynu z Ruska a nielen kríza. V druhom štvrťroku 2009 poklesol HDP iba o 5,3 %.
Celková zamestnanosť dosiahla 2 388 200 v prvom a 2 378 500 v druhom štvrťroku 2009 (čo je
medziročný pokles iba o 0,1 % a 1,1 %). Hoci analytici na jeseň 2008 neočakávali tvrdý dopad krízy na
Slovenskú republiku, spomalenie ekonomiky bolo evidentné tak v zahraničnej ako aj domácej spotrebe
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začiatkom roka 2009 v dôsledku svetovej hospodárskej krízy a vysokej závislosti slovenského
priemyslu od zahraničného dopytu.
Počas prvého štvrťroka 2009 sa v porovnaní s príslušným obdobím v roku 2008 index priemyselnej
produkcie (IPP) zníţil o 22,9 %, pričom vo výrobe o 25,7 %. Produkcia sa najviac zníţila
v nasledujúcich kategóriách:
- výroba elektrotechnických zariadení o 44,9 %,
- výroba dopravných prostriedkov o 40,9 %,
- výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 29,8 %,
- výroba chemikálií a chemických produktov o 23,9 %,
- výroba výrobkov z gumy a plastov a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 27,2 %,
- výroba strojov a zariadení i. n. o 24,1 %,
- výroba textilu, odevov, koţe a koţených výrobkov o 23,7 %.
Slovenská republika je pod vplyvom globálnej recesie v dôsledku vysokého podielu priemyslu, najmä
automobilového priemyslu, na HDP. Automobilový priemysel, v ktorom je zamestnaných pribliţne
74 000 osôb, v minulom roku prispel k celkovej priemyselnej výrobe zhruba jednou tretinou.
V súčasnosti pôsobia v Slovenskej republike tri veľké automobilky: Kia Motors, PSA Peugeot Citroen
a Volkswagen Slovakia. Zatiaľ čo prvé dve vyrábajú malé a stredné automobily, Volkswagen vyrába
veľké autá, ako Touareg, Audi Q7 a Škoda Octavia, po ktorých dopyt prudko poklesol – viac, neţ po
výrobkoch prvých dvoch výrobcov. Na zastavenie poklesu maloobchodného odbytu vláda zaviedla tzv.
šrotovné.
Indikátor ekonomického sentimentu v Slovenskej republike pokračoval na jar v poklese a so
66,3 percentuálnymi bodmi v máji 2009 dosiahol najniţšiu úroveň od začiatku merania v januári 1997.
Negatívny vývoj tohto indikátora bol podľa Štatistického úradu ovplyvnený zníţením dôvery
v sluţbách, stavebníctve a priemysle.
Zatiaľ však nie je badať ţiadny vplyv krízy na OVP. Pokiaľ ide o počiatočné OVP, slovenský školský
systém je menej zraniteľný voči hospodárskym výsledkom podnikov. Obrovský pokles daňových
a odvodových príjmov štátu bude však mať vplyv na rozpočet škôl na jeseň 2009, pretoţe vláda zatiaľ
neupravila pôvodne schválený štátny rozpočet. Očakávajú sa zmeny po prehodnotení
makroekonomických údajov a nových ekonomických prognózach Ministerstva financií (MF)
v septembri 2009, ktoré povedú ku korekciám štátneho rozpočtu. Kríza zatiaľ nemala vplyv ani na školy
poskytujúce OVP ani na záujem ţiakov o štúdium v jednotlivých študijných a učebných odboroch. To
sa však budúci rok môţe zmeniť a je moţné, ţe budeme svedkami ešte silnejšieho trendu smerom ku
všeobecnému vzdelávaniu a nedostatočného záujmu o prípravu na úrovni ISCED 3C. V súčasnosti sú
povolania na úrovni ISCED 3C v automobilovom priemysle a elektrotechnickom priemysle tými
najzraniteľnejšími, keďţe Slovenská republika je najväčším svetovým výrobcom automobilov
a vývozcom LCD panelov. Bez oţivenia na zahraničných trhoch nemoţno očakávať voľné pracovné
miesta a následne ani záujem o absolventov. Práve naopak, prepúšťanie signalizujú obidva sektory
priemyslu.
Podniky vedia, ako ťaţko v nedávnej minulosti získavali kvalifikované pracovné sily, a preto sa
s prepúšťaním zamestnancov neponáhľajú. Zaviedli tzv. flexikontá, čo je schéma, podľa ktorej môţe
zamestnanec dostávať mzdu v plnej výške, aj keď nepracuje, a potom tento deficit vyrovná neskôr
nadčasmi. Zamestnávatelia tieţ uprednostňujú krátenie pracovného času a miezd pred prepúšťaním
pracovníkov, ktorí po oţivení uţ nemusia byť viac k dispozícii. Objavili sa však uţ vlny prepúšťania
a podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) počet evidovaných nezamestnaných sa
v máji 2009 vyšplhal na 336 926 v porovnaní s 222 260 v máji 2008. V tomto čísle sú započítaní aj
pracujúci, ktorí sa vrátili z iných krajín EÚ.
Podniky a školy sa v čase nedostatku pracovných síl naučili spolupracovať a praktické vyučovanie sa za
posledných niekoľko rokov zlepšilo v odboroch, kde podniky poskytli na vyučovanie nové zariadenia
a technológie. Podľa nového zákona o OVP by vo všetkých krajoch mali vzniknúť centrá OVP, ktoré by
mali vychádzať z regionálnych politických dokumentov o rozvoji OVP. Na rozdiel od
predchádzajúceho uznania snáh Ministerstva školstva po prvý raz v histórii prijať zákon venovaný
špeciálne OVP podnikateľský sektor tentokrát skôr mlčí. Aktívnejšia účasť zamestnávateľov v tomto
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procese, najmä počas prehlbujúcej sa krízy, by však intervencie motivujúce zamestnávateľov podieľať
sa na počiatočnom OVP a formálnom ďalšom OVP boli vítané. Košický kraj napriek tomu naznačuje
pozitívny pokrok v zriaďovaní centier.
Dlhšie trvajúca kríza však môţe viesť k úpadku. Ochota podnikov poskytovať odbornú prípravu na
pracovisku pre študentov OVP zo stredných a vysokých škôl, prispievať na vybavenie centier OVP
a takisto poskytovať moţnosti ďalšieho OVP vlastným zamestnancom sa napriek pôvodným úmyslom
môţe zmeniť.
2.3.2

Prijaté alebo plánované opatrenia ako reakcia na krízu

Pokiaľ ide o verejný systém odborného vzdelávania a prípravy, neboli prijaté ţiadne opatrenia.
Akékoľvek budúce opatrenia budú závisieť od predpokladaných škrtov v štátnom rozpočte, ku ktorým
sa pristúpi po prehodnotení rozpočtu na rok 2009 a návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 Ministerstvom
financií na jeseň 2009.
Keďţe vláda vyhlásila boj proti rastúcej nezamestnanosti, pripravujú sa najdôleţitejšie opatrenia
špecifické pre tento cieľ:
V rámci nového programového obdobia pre ESF 2007 – 2014 sa Národný projekt „100“ zameriava za
podporu pre občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku svetovej hospodárskej krízy.
Tento projekt sa implementuje vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Obsahuje dve aktivity:
Aktivita 1 „Odborná poradenská pomoc a podpora zamestnancov, ktorým v dôsledku globálnej
finančnej krízy hrozí strata zamestnania“ a „Vzdelávanie občanov, ktorým v dôsledku globálnej
finančnej krízy hrozí strata zamestnania“. V rámci druhej aktivity sa má v čase od 30. januára 2009 do
31. januára 2011 vyškoliť 1 980 osôb. Aktivity sa budú sústreďovať na
- podporu vzdelávania a prípravy cieľovej skupiny podľa špecifických poţiadaviek a potrieb
potenciálnych zamestnávateľov alebo súčasných zamestnávateľov pri zmene ich výrobného
programu alebo zavádzaní nových technológií,
- podporu cieleného vzdelávania k samozamestnávaniu,
- podporu vzdelávania zameraného na rozvoj kľúčových zručností.
Národný projekt bude riadiť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s celkovým rozpočtom
3 319 391,89 eur. Vzdelávanie budú zabezpečovať externí poskytovatelia na základe zmluvy s úradmi
práce.
Podľa vyhlásení predsedu vlády a ministra školstva sa má okrem uţ ohlásených počtov novoprijatých
študentov prijať 5 000 nových vysokoškolákov, vrátane doktorandov. To znamená, ţe tie vysoké školy,
ktoré prijmú viac študentov, získajú na základe zmluvy s Ministerstvom školstva ďalšie finančné
prostriedky (kapitačný príspevok zo štátneho rozpočtu). Reakcie na to sú zmiešané, niektorí kritici
hovoria o riziku zníţenia kvality, ale niektoré školy uţ zverejnili svoj kladný postoj. Vláda poţiadala
školy o podporu, aby uchránila absolventov stredných škôl pred nezamestnanosťou, pretoţe za
súčasných podmienok im hrozí vysoké riziko (pozri časť 1.3 Zamestnanosť a nezamestnanosť). Reakcia
zo strany škôl aţ do začiatku nového akademického roka v polovici septembra nebude jednoznačná.
Neexistujú nové opatrenia, ktoré by v súčasnosti stimulovali OVP dospelých, aţ na spomenuté osoby
ohrozené hromadným prepúšťaním. Pre Národné projekty ESF IIIA a XI (pozri časť 9.3), ktoré boli
pripravené v predchádzajúcom programovom období, boli alokované ďalšie prostriedky na predĺţené
čerpanie do 31. mája 2009 na zdokonaľovanie zručností nezamestnaných, ako aj uţ zamestnaných osôb.
Novela zákona o sluţbách zamestnanosti predpokladá intenzívnejšie uplatňovanie aktívnej politiky trhu
práce. Zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti
a ktorý platí od marca 2009, ustanovuje nové opatrenia určené na zmierňovanie dôsledkov krízy.
K týmto opatreniam patria nasledujúce príspevky:
- príspevok na podporu udrţania zamestnanosti,
- príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta,
- príspevok ku mzde zamestnanca,
- príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti,
- príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov
a obchodovania s nimi.
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Zlepšenie stavu sa očakáva aj od lepšieho poradenstva pre nezamestnaných a od lepšej podpory na
začatie vlastnej podnikateľskej činnosti, vrátane finančnej.
Štátna pomoc bola poskytnutá významným zamestnávateľom, ako je napríklad Volkswagen, na podporu
udrţania zamestnanosti. Pomoc na prilákanie nových investorov (napr. výrobcovi LCD panelov
z Taiwanu) je v štádiu rokovaní. Novela vyššie uvedeného zákona č. 49/2009 umoţňuje všeobecnú
úľavu na odvodoch aţ do 60 dní pre podniky, ktoré zachovajú zamestnanosť.

3.

Legislatívny a inštitucionálny rámec – zabezpečenie moţnosti vzdelávania sa

3.1 Legislatívny rámec počiatočného OVP
Podľa článku 42 (2) Ústavy SR majú občania právo na bezplatné vzdelanie v základných školách
a stredných školách, vrátane vzdelania na stredných odborných školách, prípadne („podľa moţností
spoločnosti“) aj na vysokoškolské vzdelanie. Neštátne (neverejné) školy majú podľa ústavy právo na
školné.
Najvýznamnejšie zákony upravujúce počiatočné OVP sú:
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) účinný od 1. septembra 2008,
naposledy novelizovaný zákonom č. 184/2009 Z. z. Tento zákon definuje základné otázky
regionálneho školstva. Ide o ten segment sústavy vzdelávania, ktorý tvoria najmä základné a stredné
školy a rôzne zariadenia, ktoré z hľadiska legislatívy nie sú povaţované za školy, poskytujú sluţby
rezortu školstva alebo uskutočňujú vzdelávanie a odbornú prípravu. Strediská praktického
vyučovania a strediská odbornej praxe sú najrelevantnejšie „zariadenia“ OVP (podľa legislatívy
nejde o školy napriek tomu, ţe poskytujú OVP). Na rozdiel od staršej legislatívy sú pre systém
OVP podstatné dve zmeny:
5
- Dva pôvodné druhy škôl poskytujúcich OVP , stredná odborná škola (SOŠ) a stredné odborné
učilište (SOU), boli zlúčené do jediného. Preto sú všetky školy poskytujúce OVP teraz v kategórii
stredných odborných škôl.
- Úprava úrovní vzdelania je oveľa podrobnejšia a explicitne zosúladená s úrovňami ISCED.
S týmto zákonom súvisí rad vyhlášok a ďalších predpisov. Najdôleţitejšie vyhlášky sú:
- vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na
stredných školách,
- vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách
a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyţaduje overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania,
- vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.326/2008 Z. z. o druhoch a náleţitostiach
vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloţenia,
- vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.325/2008 Z. z. o školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie,
-

-

zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Tento zákon je doplnením školského
zákona o novú správu a riadenie OVP, ktorá umoţňuje priame zásahy zo strany aktérov mimo
rezortu školstva, najmä zamestnávateľov zastúpených zdruţeniami a komorami, do počiatočného
OVP. Prevaţná časť zákona je venovaná ustanoveniam o Fonde OVP, ktorý je vnímaný dosť
kontroverzne (časť 9.4),
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, naposledy novelizový
zákonmi č. 245/2008, č. 179/2009 a č. 184/2009. Tento zákon podrobne upravuje postup
zriaďovania škôl a školských zariadení, postavenie ich vedenia, riadenie škôl zo strany orgánov na
miestnej/regionálnej a celoštátnej úrovni (štátne, verejné, samosprávne, ako i špecifické

5

Pozri Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in 2008 [Slovensko: Prehľad
systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008], časť 0401 - Background to the IVET [Kontext
počiatočného OVP].
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-

-

samosprávne orgány škôl a regiónov), dohľad nad školami a školskými zariadeniami atď. Tento
zákon bol významne pozmenený a doplnený novým pohľadom na správu a riadenie v OVP, ktorý
priniesol zákon o OVP.
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
naposledy novelizovaný zákonmi č. 245/2008, č. 179/2009 a č. 184/2009. Tento zákon a príslušné
vyhlášky ustanovujú financovanie škôl a školských zariadení podľa počtu ţiakov/študentov (pozri
časť 9.1). Od januára 2004 sú všetky základné a stredné školy financované z rovnakých príspevkov
na jedného ţiaka/študenta zo štátneho rozpočtu nezávisle od ich zriaďovateľa, čím sa má podporiť
zriaďovanie neštátnych škôl. Od roku 2009 majú neštátne zariadenia uvedené v zákone č. 179/2009
Z. z. zaručených minimálne 88 % kapitačného financovania z rozpočtu samosprávnych regiónov
(vlastne z vybranej a následne rozdelenej dane z príjmu),
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, naposledy novelizovaný zákonom č. 462/2008 Z. z.
Tento zákon a jeho vyhlášky sú základom pre vysokoškolské vzdelávanie. Upravuje aj otázky
financovania. Vysokoškolské vzdelávanie na verejných univerzitách je poskytované zdarma;
súkromné univerzity však môţu vyberať školné. Od roku 2008 môţu vyberať školné aj verejné
univerzity od študentov v externej forme štúdia. Všetky verejné vysoké školy boli lege artis
univerzitami. Toto by sa malo zmeniť v dôsledku prebiehajúceho procesu komplexnej akreditácie
vysokých škôl, ktoré môţu byť zamerané na výskum a vzdelávanie (univerzity) a vysoké školy
zamerané na vzdelávanie (vysoké školy a odborné vysoké školy).

3.2 Inštitucionálny rámec: počiatočné OVP
Centrálna vláda
Po sérii zmien ohľadom kompetencií v počiatočnom OVP od roku 1989 Ministerstvo školstva (MŠ)
stalo v podstate jediným orgánom na národnej úrovni zodpovedným za počiatočné OVP začiatkom
21. storočia. Ministerstvo bolo zodpovedné za vypracovanie všetkých politík vzdelávania, pri čom
vyuţilo sluţby priamoriadených inštitúcií. Od septembra 2008 bolo čiastočne decentralizované
vypracovanie kurikula a od septembra 2009 majú byť zavedené niektoré aspekty decentralizácie
riadenia OVP. Navyše aj keď iné ministerstvá mali obmedzenú úlohu v podpore konkrétnych stredných
odborných škôl v rámci svojich profesionálnych kompetencií (zdravotníctvo, polícia, poţiarna ochrana),
od účinnosti zákona o OVP v septembri 2009 budú rezortné ministerstvá môcť viac ovplyvňovať OVP
na národnej úrovni prostredníctvom Rady vlády SR pre OVP (ďalej len Rada vlády pre OVP). Očakáva
sa, ţe Rada vlády pre OVP spolu s krajskými radami pre OVP (pozri ďalej) a sektorovými radami pre
OVP zabezpečia väčší súlad medzi OVP a trhom práce. Sektorové rady pre OVP majú byť zriadené
profesijnými zdruţeniami/komorami v spolupráci s príslušným rezortným ministerstvom
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR).
Najvýznamnejšie inštitúcie podliehajúce priamo Ministerstvu školstva sú tieto:
- Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) – podpora pre vypracovanie kurikula všeobecného vzdelávania,
vrátane všeobecnovzdelávacích predmetov na odborných školách; zodpovednosť za vypracovanie
rámcových kurikulárnych dokumentov na národnej úrovni (tzv. štátnych vzdelávacích programov),
Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) – zodpovedá za národné programy hodnotenia
študentov (v 9. a 13. roku štúdia) a rôzne medzinárodné programy (napr. PISA, TALIS, SITES,
atď.),
- Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) – asistencia pri vypracovaní kurikula OVP,
zodpovednosť za vypracovanie rámcových kurikulárnych dokumentov na národnej úrovni (tzv.
štátnych vzdelávacích programov),
- Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) – zhromaţďovanie informácií, vrátane harmonizovanej
štatistiky UOE v školstve, analytické štúdie,
- Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) – psychologické aspekty vývoja
dieťaťa a mládeţe, s postupnou orientáciou na kariérové poradenstvo,
- Metodicko-pedagogické centrum (MPC) – zodpovedá za ďalšie vzdelávanie učiteľov a majstrov
odbornej prípravy; jeho regionálne pracoviská stratili právnu subjektivitu k 1. januáru 2008,
- Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) – orgán štátnej správy pod vedením hlavného školského inšpektora,
ktorého na obdobie piatich rokov menuje minister školstva. Štátna školská inšpekcia je vo výkone
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školskej inšpekcie zo zákona nezávislá. Vo svojej činnosti vychádza z ročného plánu a výsledkov
výročnej správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania.
Štátna správa a samospráva na miestnej/regionálnej úrovni
V Slovenskej republike sa uskutočnil proces decentralizácie, kedy v decembri 2001 bolo po prvý raz
zvolených 8 regionálnych parlamentov a ţupanov na obdobie štyroch rokov. Kompetencia zriaďovať
školy bola prenesená na orgány samosprávy k 1. júlu 2002. Nový systém samosprávnych orgánov
a rezortných orgánov štátnej správy vznikol k 1. januáru 2004 a k fiškálnej decentralizácii došlo
k 1. januáru 2005. Kompetencie v oblasti základných škôl a ostatných zariadení miestneho významu sa
preniesli na obce a kompetencie v oblasti stredných škôl a ostatných zariadení regionálneho významu na
samosprávne kraje. Školy nadregionálneho významu, napr. bilingválne školy zriadené na základe
medzinárodných dohôd alebo špeciálne školy pre ţiakov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami, ostali
v kompetencii štátnej správy. Preto v súčasnosti existujú dva druhy príslušných miestnych/regionálnych
orgánov:
- v rámci štátnej správy, ktorých základ tvorí osem krajských školských úradov a
- v rámci samosprávy, ktorú predstavujú obecné úrady a osem úradov samosprávnych krajov so
sídlom v tých istých mestách ako osem krajských školských úradov štátnej správy.
Na prvej úrovni štátnej správy za školskú agendu zodpovedajú riaditelia škôl, ktorí sú menovaní na
obdobie piatich rokov; postup výberu riaditeľa školy sa povinne opakuje kaţdých päť rokov.
Pred zriadením alebo zrušením vzdelávacej inštitúcie je obec/samosprávny región povinný poţiadať MŠ
o zaradenie tejto inštitúcie do siete alebo o vyradenie zo siete škôl. Bez zaradenia, resp. vyradenia,
nemôţe obec/samosprávny región konať. Podľa zákona je tieţ potrebné vyhlásenie obecnej školskej
rady alebo územnej školskej rady o zámeroch obce alebo samosprávneho regiónu.
Hoci neoficiálne dostali školy moţnosť dopracovať kurikulum (10 % z počtu týţdenných vyučovacích
hodín a 30 % ich obsahu sa mohlo upraviť podľa miestnych/regionálnych potrieb), vypracovanie
kurikula ostalo centralizované aţ do účinnosti nového školského zákona. Aţ do septembra 2008
Ministerstvo školstva schvaľovalo všetky kurikulá (tzv. základné pedagogické dokumenty); v prípade
OVP boli finalizované pod dohľadom rezortných odborných komisií zriadených pri ŠIOV-e. Od
septembra 2008 školy uplatňujú vlastné, autonómne vypracované vzdelávacie programy na základe
štátnych vzdelávacích programov (ktoré vypracovali ŠIOV a ŠPÚ) schválených Ministerstvom školstva.
MŠ poskytuje zdarma učebnice podľa špecifického zoznamu. Pouţívať moţno aj iné učebnice
odporúčané Ministerstvom školstva.
Od roku 2009, kedy nadobudol účinnosť zákon o OVP, majú ďalší aktéri moţnosť účasti
v novovytvorených regionálnych radách pre OVP, ktoré sú zloţené zo zástupcov štátu, samosprávy,
zamestnávateľov a zamestnancov. Mala by sa posilniť najmä účasť zamestnávateľov v OVP.
Zamestnávatelia sa môţu zúčastňovať na vypracovaní profilov absolventov počiatočného OVP
a poţiadaviek na vedomosti, zručnosti, schopnosti a pracovné návyky. Môţu tieţ umoţňovať praktické
vyučovanie a zabezpečovať zariadenia a materiál. Na rozdiel od vyššie uvedeného konania
zamestnávateľov vo vzťahu k príslušným školám a školským kurikulám, sa od zdruţení
zamestnávateľov alebo profesijných zdruţení tieţ očakáva, ţe budú konať na všeobecnejšej úrovni,
napríklad sa budú zapájať do vypracovania profilov absolventov v štátnom kurikule, prispievať k tvorbe
učebníc a poskytovať ďalšie didaktické pomôcky. V skutočnosti predstavujú najsilnejší orgán, ktorý sa
podieľa na príprave podkladov, najmä regionálnych stratégií OVP, o ktorých rozhodujú orgány
regionálnej samosprávy. Získali väčší vplyv pri kontrole kvality, pretoţe svojich zástupcov delegujú do
skúšobných komisií pre maturitné skúšky. Osobitne dôleţité je to, ţe by mali vypracovávať plány
potrieb trhu práce z hľadiska predpokladaného počtu absolventov príslušných študijných a učebných
odborov na nasledujúcich päť rokov. Toto je mimoriadne silný nástroj pre presadzovanie názorov
zamestnávateľov a očakáva sa, ţe zmení siete škôl a programy smerom k potrebám zamestnávateľov. Je
tu však riziko, ţe rozvoj ľudských zdrojov na regionálnej úrovni sa podriadi plánovaniu
zamestnávateľov (pozri tieţ časť 4.3).
Keďţe vplyv nad odbornými školami bol ponúknutý mnohým aktérom bez toho, aby prebrali
zodpovednosť za výsledky a bez ich povinného prispenia k zlepšeniu samotného OVP, vedenie
niektorých stredných škôl opatrne vyčkáva na ďalší vývoj na regionálnej úrovni.
Vyţiada si čas, kým sa vyššie uvedená reforma riadenia zakorení. Prax tieţ ukáţe, do akej miery
skutočne dôjde k decentralizácii, pretoţe vláda má systém OVP naďalej pod silnou kontrolou vďaka
rôznym nástrojom tak ako do roku 2008. Situácia na úrovni rozhodovania (politiky a legislatívy)
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a implementácia v príslušných segmentoch do roku 2008, ktorý bol posledným rokom riadenia
ovládaným Ministerstvom školstva, je popísaná v ďalšom texte.
Podiel na zodpovednosti za rozhodovanie a implementáciu
V prípade niţšieho sekundárneho vzdelávania (ktoré je v prípade OVP marginálne), vyššieho
sekundárneho a postsekundárneho neterciárneho vzdelávania, ako aj jedinej alternatívnej cesty
počiatočného OVP (odborná príprava na úrovni ISCED 2C), je Ministerstvo školstva orgánom, ktorý
rozhoduje tak na úrovni politiky, ako aj na úrovni legislatívy. Orgány samospráv zohrávajú určitú
obmedzenú úlohu, pokiaľ ide o politiku (najmä vo vzťahu k sieti škôl a programov), ale pod silnou
reguláciou zo strany vlády, najmä v dôsledku centrálne riadenej fiškálnej politiky. Orgánmi
zodpovednými za implementáciu politík na mikroúrovni sú riaditelia škôl. Na strednej úrovni existuje
dvojkoľajnosť, keďţe zodpovednosť si delia zriaďovatelia škôl (predovšetkým samosprávne regióny)
a štátna správa na regionálnej úrovni (krajské školské úrady).
Na Slovensku neexistuje skutočný systém učňovstva v OVP a iba zanedbateľný počet študentov sa
pripravuje v podnikoch tak, ţe podniky prispievajú na ich prípravu. Priestor pre rozsiahlejšiu
participáciu podnikov sa vytvorí s účinnosťou zákona o OVP, pretoţe podľa tohto zákona niektoré
náklady na prípravu a s ňou spojené sluţby podnikov budú daňovo odpočítateľnými poloţkami.
S podporou zamestnávateľov sa majú vytvoriť regionálne centrá OVP v najlepšie vybavených
inštitúciách, poskytujúce prípravu študentov, ďalšie vzdelávanie a regionálne informačné sluţby.
Hoci regionálne školy majú tieţ právnu subjektivitu, vysoké školy sú oveľa autonómnejšie. Ministerstvo
školstva zodpovedá za prípravu legislatívy, hoci málo politík sa vypracováva iba na ústrednej úrovni. Sú
tu totiţ dvaja silní aktéri, ktorí zo zákona zastupujú vysoké školy: Slovenská rektorská konferencia
(SRK) a Rada vysokých škôl (RVŠ). Zatiaľ čo význam SRK postupne rastie, keďţe sa skladá
z exekutívnych zástupcov univerzít, význam RVŠ ako veľkého orgánu volených zástupcov všetkých
zloţiek univerzít, ktorý často nie je schopný ponúknuť jednoznačný postoj a víziu, postupne klesá.
Ministerstvo školstva a vláda uplatňujú vplyv nad univerzitami prostredníctvom systému financovania
a reguláciou prideľovania finančných prostriedkov na výskumné činnosti. Ministerstvo školstva
nedávno vyjadrilo zámer podporovať spoluprácu univerzít a podnikov, napríklad pri zakladaní
spoločných podnikov, ktoré by vyuţívali aktíva univerzít aj príslušných podnikov.
Existujú tieţ rozmanité aktivity v rámci neformálnych programov pre mládeţ, ktoré prispievajú
k rozvoju odborných zručností mládeţe. Tieto upravuje zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládeţou a realizujú ich inštitúcie v rezorte školstva aj neštátne organizácie. Ich činnosť sa však
nezameriava na poskytovanie odbornej prípravy za účelom získania kvalifikácie.
Úloha sociálnych partnerov
Zákonom č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o tripartite) sa obnovil poradný a dohodovací orgán Hospodárska a sociálna
rada Slovenskej republiky (HSR). (Pozri aj odsek „Sociálne partnerstvo“ v časti 3.4).
Rada prerokováva všetky politické dokumenty a legislatívu pred ich predloţením na zasadnutie vlády.
Na poskytovanie počiatočného OVP má však malý vplyv. Hoci sociálni partneri sa mohli zúčastňovať
na príprave kurikula, určovaní vzdelávacích štandardov a na kvalifikačných skúškach, v prípade OVP
boli predovšetkým v úlohe poradcov pre štátnu správu. So zavedením reformy kurikula od 1. septembra
2008 a s následnou účinnosťou nového zákona o OVP v roku 2009 by sa sociálny dialóg mohol
podstatne zlepšiť a vplyv sociálnych partnerov by mohol vzrásť.

3.3 Legislatívny rámec: ďalšie OVP
Legislatíva
Legislatíva upravujúca ďalšie OVP je veľmi rozdrobená a neexistuje jeden základný zákon o ďalšom
OVP. Zákon o CŢV, ktorý má byť prerokovaný v parlamente v decembri 2009, by mal zohrať túto
fundamentálnu úlohu za predpokladu, ţe zosúladí ďalšie OVP/CŢV s Národnou sústavou kvalifikácií
a bude identifikovať nástroje na podporu ďalšie OVP/CŢV vo všetkých kontextoch. Očakáva sa, ţe
tento zákon nahradí v súčasnosti platný zákon o ďalšom vzdelávaní, ktorý prispel k podpore ďalšieho
OVP/CŢV, ale nepodarilo sa mu zohrať fundamentálnu úlohu, pretoţe mal prevaţne deklaratívny
charakter.
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Najrelevantnejšia legislatíva upravujúca ďalšie OVP/vzdelávanie dospelých/CŢV je:
- zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní, naposledy novelizovaný zákonom č. 365/2004 Z. z.,
ktorý prináša klasifikáciu ustanovizní ďalšieho vzdelávania, druhy ďalšieho vzdelávania, pravidlá
akreditácie a certifikácie. Identifikuje tieţ zdroje financovania ďalšieho OVP, ale iba v deklaratívnej
forme, bez akýchkoľvek opatrení na zabezpečenie povinného verejného alebo súkromného
financovania ďalšieho OVP;
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, naposledy novelizovaný zákonom č. 49/2009 Z. z.,
upravuje povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov v rozvoji zručností. Na podporu ďalšieho
OVP6 však nie sú ustanovené ţiadne povinné opatrenia. Zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon), naposledy novelizovaný zákonom č. 448/2008 Z. z., upravuje
ţivnosti. Nepriamo ustanovuje, ţe poskytovanie ďalšieho vzdelávania je voľnou ţivnosťou, t.j. na
jej registráciu nie je potrebná ţiadna odborná kvalifikácia (pokiaľ ţivnosť nie je výslovne uvedená
v zákone ako viazaná a výslovne sa nevyţaduje, aby ţivnostník mal kvalifikáciu).
Hoci nasledujúci zákon má za cieľ reguláciu regionálneho počiatočného vzdelávania, má vplyv aj na
CŢV, pretoţe reguluje štátne jazykové školy, ktoré prijímajú aj dospelých študentov, a stanovuje
úrovne znalosti jazyka, ktoré zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.
Okrem toho reguluje externú formu štúdia na stredných školách.
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý parlament prijal dňa
22. mája 2008 a ktorý je účinný od 1. septembra 2008, ktorým sa ruší zákon č. 29/1984 Zb. (zákon
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)).
Nasledujúci zákon upravujúci vysokoškolské vzdelávanie podobne obsahuje časti, ktoré upravujú
externú formu štúdia.
- zákon č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách, naposledy novelizovaný zákonom č. 282/2008 Z. z.
Zriaďovanie súkromných poskytovateľov ďalšieho OVP moţno odvodiť od nasledujúcich zákonov:
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- zákon č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Okrem toho sú tu štyri základné zákony ustanovujúce kvalifikačné poţiadavky a/alebo povinnosti
zamestnávateľov pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov.
- zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, uvedený vyššie,
- zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon), uvedený vyššie.
Úplný zoznam všetkých legislatívnych noriem v rezorte školstva, kam patria desiatky vyhlášok
a ďalších predpisov, nájdete na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2791. (Čiastočný
zoznam v anglickom jazyku nájdete v Eurybase v rámci opisu systému vzdelávania v Slovenskej
republike na adrese
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/SK_EN.pdf
Nový zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý nahradil súčasnú vyhlášku a plne prehodnotil
ustanovenia kontinuálneho profesijného rozvoja pedagogických pracovníkov, bol prijatý v parlamente
dňa 24. júna 2009 s účinnosťou od novembra 2009.
Okrem uţ uvedených noriem existuje mnoţstvo rezortných legislatívnych noriem, ktoré podrobne
ustanovujú kvalifikácie (odbornú spôsobilosť) pre konkrétne profesie, napríklad:
- zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore, novelizovaný zákonom č. 82/2009 Z. z.,
alebo vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii, novelizovaná
vyhláškou č. 591/2005 Z. z., alebo

6

Pozri tieţ Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in 2008 [Slovensko: Prehľad
systému odborného vzdelávania a výchovy v roku 2008], časť 0504 - CVET at the initiative of enterprises or
social partners [Kontinuálne OVP iniciované podnikmi alebo sociálnymi partnermi].
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-

nariadenie vlády č. 322/2006 Z .z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, novelizované
nariadením č. 478/2007 Z. z.,
- zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom vyţívaní jadrovej energie (atómový zákon), naposledy
novelizovaný zákonom č. 408/2008 Z. z., ktorý upravuje podmienky vyuţívania jadrovej energie,
ako aj odbornú spôsobilosť pracovníkov (§ 24), ktorý je ďalej rozpracovaný vo vyhláške Úradu
jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti.
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR)
v týchto normách:
- zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti, naposledy novelizovaný zákonom č. 108/2009 Z. z.
Tento zákon identifikuje príslušné nástroje aktívnej politiky trhu práce (§§ 49 – 61), ustanovenie
o vzdelávaní a príprave uchádzačov o zamestnanie a o zamestnanoch, ktorí si potrebujú zvýšiť
zamestnateľnosť (§§ 44 – 48).
Osobitným prípadom je
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, naposledy novelizovaný zákonom
č. 140/2088 Z. z., pretoţe upravuje povinné vzdelávanie zamestnancov poskytované kaţdým
zamestnávateľom.

3.4 Inštitucionálny rámec: ďalšie OVP
Centrálna vláda
Ministerstvo školstva (MŠ) zodpovedá za legislatívu upravujúcu ďalšie OVP. Neexistuje však
jednoznačná hranica medzi kompetenciami MŠ v oblasti ďalšieho vzdelávania a ďalších inštitúcií vlády,
ktoré sa podieľajú na celoţivotnom vzdelávaní, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
(MPSVR), ktoré je zodpovedné za vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
Ministerstvo školstva má jednu priamoriadenú inštitúciu, ktorou je Academia Istropolitana
(www.acadistr.sk), ktorá plní úlohy v tejto oblasti. Academia Istropolitana je organizácia, ktorá
poskytuje vzdelávanie a prípravu a zároveň vypracováva návrhy politických dokumentov, návrhy
opatrení pre ďalšie OVP a celoţivotné vzdelávanie. Academia Istropolitana bola poverená realizáciou
projektu ESF „Tvorba, vývoj a implementácia otvoreného systému celoţivotného vzdelávania v SR pre trh
práce“, jedným z výsledkov ktorého bola Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva schválená vládou SR dňa 25. apríla 2007.
Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ, www.uips.sk) tieţ poskytuje sluţby Ministerstvu školstva,
napr. v podobe štatistiky a špecifických výskumných štúdií na poţiadanie MŠ; tento ústav vedie zoznam
poskytovateľov ďalšieho OVP na základe registra Ministerstva vnútra (MV) a publikuje ponuky na
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Ďalšie ministerstvá tieţ majú špecifické organizácie, ktoré sa venujú ďalšiemu vzdelávaniu v danom
rezorte. K najvýznamnejším patrí Inštitút pre verejnú správu (IVS, www.ivs.sk), ktorý uskutočňuje
odbornú prípravu pre pracovníkov na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Podobne ako iné
rezortné ústavy, tento inštitút tieţ ponúka odborné poradenstvo príslušným ministerstvám. V rezorte
Ministerstva zdravotníctva (MZ) sa dokonca inštitúcia poskytujúca profesionálne vzdelávanie a CŢV
pre lekárov a zdravotnícky personál transformovala na štátnu univerzitu, Slovenskú lekársku univerzitu,
ktorá vznikla v roku 2002.
MPSVR zodpovedá za financovanie a organizovanie vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vzdelávanie
a prípravu pre trh práce spolu s ďalšími sluţbami zamestnanosti poskytuje Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny (ÚPSVaR, www.upsvar.sk), sieť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a detašované
pracoviská pod vedením ÚPSVaR-u.
Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR, www.sspr.gov.sk) vznikol zlúčením dvoch rôznych
nezávislých inštitúcií MPSVR. Na rozdiel od bývalého ústavu pre výskum trhu práce z 80. a 90. rokov
má iba obmedzené výskumné kapacity. Inštitút sociálnej politiky (ISP) zriadený MPSVR v roku 2004
na podporu tvorby politík v rezorte sociálnych vecí bol zrušený v roku 2007 a jeho činnosť dnes má
vykonávať Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR.
Inštitút zamestnanosti (IZ, www.iz.sk) je mimovládna nezisková organizácia zaloţená v roku 2004 za
účelom analýzy trhu práce a získavania údajov pre politické úvahy a tvorbu politík.
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Fond sociálneho rozvoja (FSR, www.fsr.gov.sk) bol zriadený na podporu a propagáciu regionálnych
a miestnych partnerstiev a financovanie projektov iniciovaných zdola na podporu skupín ohrozených
sociálnym vylúčením. FSR funguje ako národná podporná štruktúra pre EQUAL a od roku 2007
uverejňuje výzvy ako sprostredkovateľský orgán pre ESF pod riadiacim orgánom pre boj proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu.
Sociálna implementačná agentúra (SIA, http://www.sia.gov.sk) bola zriadená MPSVR dňa
29. decembra 2006 na implementáciu operačného programu ESF „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
v období 2007 – 2013.
Dôleţitým hračom pri lobovaní v ďalšom OVP je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
(AIVD, www.aivd.sk), v praxi sú však pri rokovaní s vládou silnejšími hráčmi veľké podniky a (alebo)
asociácie zamestnávateľov.
Štátna správa a samospráva na miestnej aregionálnej úrovni
Regionálne partnerstvá podporuje Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva
prijatá vládou SR v apríli. Na rozdiel od počiatočného OVP, ktorého novú architektúru správy a riadenia
popisuje zákon o OVP, ktorý nadobudol účinnosť v septembri 2009, zmeny, ktoré ovplyvnia ďalšie
OVP/CŢV, sa do roku 2010 neočakávajú. Vtedy má byť zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti nahradený
novovypracovaným zákonom o CŢV. Napriek tomu sa očakáva, ţe úloha samosprávnych regiónov sa
posilní a aktivity, ktoré boli začaté v rámci projektov ESF Učiace sa regióny7 , získajú viac pozornosti
počas programového obdobia ESF 2007 – 2013. Navyše pri zvýšenej účasti zamestnávateľov na
programovaní počiatočného OVP moţno očakávať viac záujmu o ďalšie OVP. To isté platí pre
regionálne stratégie počiatočného OVP a krajské rady pre OVP i sektorové rady pre OVP. Moţno dúfať,
ţe s aktivitami spojenými s počiatočným OVP nebude moţné ignorovať moţnosti expandovania do
ďalšieho OVP, ktoré sa javia sa ako silné vzájomné prepojenie medzi počiatočným OVP a ďalším OVP.
V súčasnosti neexistujú medzirezortné orgány, ktoré by svoju výlučnú pozornosť venovali ďalšiemu
OVP, aj keď existujú určité aktivity, ktoré uţ naznačujú, aký dôleţitý je zjednocujúci prístup:
- Memorandum o spolupráci medzi MŠ a MPSVR by malo uľahčiť vypracovanie Národnej sústavy
povolaní (NSP) prepojenej s Národnou sústavou kvalifikácií (NSK). Moţno očakávať ďalšie
rozšírenie spolupráce, keďţe bez spolupráce viacerých rezortov nemoţno vytvoriť zjednocujúcu
NSK prepojenú na NSP;
- Národné fórum celoţivotného poradenstva zriadené v rámci iniciatívy Európskej únie je príkladom
pochopenia, aké dôleţité je prekonať rezortnú rozdrobenosť; v prípade zlepšenia vzájomného
vzťahu medzi celoţivotným poradenstvom a poskytovaním CŢV/ďalšieho OVP moţno očakávať
ďalšiu expanziu spolupráce viacerých rezortov v CŢV/ďalšieho OVP.
Sociálne partnerstvo
Na Slovensku bolo sociálne partnerstvo uvedené začiatkom 90. rokov; sociálny dialóg bol však
prerušený v roku 1997, dokonca príslušná legislatíva bola zrušená v roku 20048. Nový zákon o tripartite
č. 103/2007 Z. z. ustanovil nový poradný a dohodovací orgán, ktorým je Hospodárska a sociálna rada
Slovenskej republiky (HSR). Rada má 21 členov, pričom rovným dielom sú v nej zastúpení všetci traja
partneri, ktorí majú po 7 kresiel. Odbory majú sedem zástupcov za Konfederáciu odborových zväzov
(KOZ), zamestnávateľov reprezentujú štyria zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ),
dvaja zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a zdruţení Slovenskej republiky (AZZZ)
a jeden zástupca Zdruţenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). RÚZ je členom UNICE.
Rada zosúlaďuje stanoviská a odporúčania a uzatvára dohody (napr. všeobecné dohody a rôzne sociálne
dohody o zamestnanosti, produktivite, mzdách atď.) v oblasti hospodárskeho rozvoja a rozvoja
zamestnanosti, zosúlaďuje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu a zosúlaďuje stanoviská
s príslušnou legislatívou podľa § 4 zákona o tripartite.
Sociálny dialóg na najvyššej úrovni by mohol vyústiť do Generálnej dohody medzi sociálnymi
partnermi (k čomu však došlo naposledy v roku 2000). Na úrovni odvetví sa sociálny dialóg realizuje
7

Pozri Pokrok v prioritných oblastiach politiky odborného vzdelávania a prípravy (Správa o politike OVP Slovenská republika 2008), príklad politických opatrení v časti 6.4.2.
8
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systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008].
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formou kolektívneho vyjednávania. Partnermi v kolektívnom vyjednávaní na tejto úrovni sú príslušné
organizácie zamestnávateľov a príslušné odborové orgány. Výsledkom vyjednávania je kolektívna
zmluva vyššieho stupňa. Podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, naposledy
novelizovaný zákonom č. 555/2007 Z. z. sú výsledky kolektívneho vyjednávania záväzné, čo je zdrojom
neustálej kritiky zamestnávateľov. Vláda sa vrátila k predchádzajúcej praxi, ktorú zrušila bývalá vláda,
aby uspokojila odbory. Niektoré podniky povaţujú za vysoko nespravodlivé, ţe výsledky vyjednávania
sa vzťahujú aj na subjekty, ktoré sa na vyjednávaní nezúčastňujú, pretoţe rozšírenie výsledkov na
ďalších vychádza výlučne z toho, ţe patria do toho istého rezortu hospodárstva, bez ohľadu na skutočné
potreby zamestnávateľov a zamestnancov konkrétnych podnikov.
Napriek tomu kolektívne vyjednávanie iba zriedkakedy rieši OVP, poskytovanie ďalšieho OVP
spravidla nie je predmetom kolektívnej zmluvy na vyššej úrovni a dohody nesiahajú nad rámec
ustanovení uvedeného Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z.).
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4.

Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava

4.1 Kontext systému počiatočného odborného vzdelávania a prípravy
Povinná školská dochádzka trvá 10 rokov a obvykle sa skladá z deviatich rokov základnej školy
a minimálne jedného roka strednej školy. Táto konštrukcia má slúţiť ako vnútorná motivácia a ochrana
pred predčasným ukončením školskej dochádzky. Hoci povinnej školskej dochádzke nezodpovedá
uznávaný stupeň vzdelávania alebo klasifikácie, z ktorej by vyplývalo ukončenie povinného vzdelávania
zo zákona, automaticky sa očakáva, ţe študenti obvykle dosiahnu vzdelanie najmenej na úrovni ISCED
3C. Základná škola má dva stupne, z ktorých prvý má štyri ročníky a druhý päť ročníkov; úrovne
ISCED 1 a ISCED 2 tieţ zodpovedajú príslušným úrovniam vzdelávania podľa vnútroštátnej legislatívy.
Takto potom moţno lepšie klasifikovať ţiakov, ktorí neukončia základnú školu. Od roku 2008 sa
sústava stupňov vzdelávania (pozri nasledujúcu tabuľku) dopracováva, aby bolo moţné lepšie
rozlišovať medzi rôznymi výsledkami vzdelávania. Novo bola zavedená úroveň niţšieho stredného
odborného vzdelávania pre slabo prospievajúcich ţiakov, ktorí majú ťaţkosti získať výučný list na
úrovni ISCED 3C. Na rozdiel od klasifikácie ISCED neexistuje v národnej klasifikácii ţiadna konkrétna
úroveň zodpovedajúca ISCED 4. Všetci absolventi programov na úrovni ISCED 3A a 4 sú povaţovaní
za absolventov s úplným stredným vzdelaním, pričom sa rozlišuje iba medzi OVP a všeobecným
vzdelávaním.
Tab. 14: Kategorizácia stupňov vzdelania od školského roku 2008/2009
Stupne vzdelania
podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
Druh štúdia na škole - ISCED*
Nadradené
Všeobecné
OVP
PredMaterská škola – ISCED 0
Predprimárne
primárne
Prvý stupeň základnej školy – ISCED 1
Primárne
Základné
Druhý stupeň základnej školy – ISCED 2
Niţšie stredné
Niţšie stredné
Stredná odborná škola: 2-ročný program so
odborné
záverečnou skúškou, vo výnimočných
(niţšie
prípadoch výučný list – ISCED 2C
sekundárne)
Stredná odborná škola: 3 aţ 4-ročný
Stredné odborné
program so záverečnou skúškou (obvykle
(sekundárne)
tieţ s výučným listom) – ISCED 3C
Úplné stredné
Gymnázium so 4 aţ 8-ročným programom
všeobecné (vyššie
s maturitným vysvedčením – ISCED 3A
sekundárne)
Stredná odborná škola so 4 aţ 5-ročným
programom s maturitným vysvedčením (v
niektorých prípadoch aj s výučným listom)
– ISCED 3A
Konzervatórium po 4. ročníku – ISCED 3A
Stredná odborná škola: nadstavbové
štúdium (obvykle 2-ročné) pre absolventov
stredného odborného štúdia ISCED 3C;
Úplné stredné
ukončená maturitnou skúškou – ISCED 3A
odborné
Stredné
(vyššie
Stredná odborná škola: pomaturitné
sekundárne)
zdokonaľovacie a inovačné štúdium
(najmenej
6
mesiacov)
ukončené
záverečnou skúškou – ISCED 4A
Stredná odborná škola: pomaturitné
kvalifikačné štúdium (najmenej 2-ročné),
ukončené druhou maturitnou skúškou –
ISCED 4A
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Vyššie
odborné

Stredná odborná škola: pomaturitné
špecializačné
štúdium
ukončené
Vyššie odborné absolventskou skúškou – ISCED 5B
(postsekundárne Stredná odborná škola: vyššie odborné
alebo terciárne) štúdium (2 aţ 3-ročné) s absolventskou
skúškou
Konzervatórium po 6. ročníku – ISCED 5B

Poznámky: * Úrovne ISCED zodpovedajú klasifikácii, ktorá sa pouţíva v štatistike UOE
V prvom stĺpci je uvedený beţne pouţívaný nadradený pojem. V druhom stĺpci sú uvedené stupne vzdelania
poskytované v rámci všeobecného vzdelávania, v treťom stĺpci sú stupne poskytované v rámci OVP. Vo štvrtom
stĺpci je uvedená klasifikácia ISCED a študijné programy spolu s kategóriou škôl v diagrame, ktorý znázorňuje
sústavu vzdelávania.

(Poznámka autorov k slovenskému prekladu: V ďalšom texte budeme najmä v súvislosti s úrovňami
vzdelávania v OVP používať preklady anglických termínov zaužívaných pri opisoch systémov
vzdelávania a vzdelávacích politík v EÚ, ktoré nemusia korešpondovať s terminológiou ustanovenou
v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Problémy pri prekladoch spôsobujú
najmä termíny sekundárny, vyšší sekundárny, nižší sekundárny. Kým v anglických textoch secondary
education (sekundárne vzdelanie) predstavuje strešný termín pre vzdelanie od úrovne ISCED 2 po
úroveň ISCED 3A, v školskom zákone označuje vzdelanie na úrovni ISCED 3C. Ďalej v anglických
textoch upper secondary education (vyššie sekundárne vzdelanie) označuje vzdelanie na úrovni
ISCED 3 (t.j. 3A aj 3C), v školskom zákone len vzdelanie na úrovni ISCED 3A. Lower secondary
education (nižšie sekundárne vzdelanie) v anglických textoch znamená vzdelanie na úrovni ISCED 2,
vrátane všeobecného aj odborného, v školskom zákone len nižšie stredné odborné vzdelanie.)
Najviac viditeľná zmena v porovnaní so situáciou do roku 2008 je tá, ţe zmizol jeden typ sekundárneho
OVP reprezentovaný tzv. strednými odbornými učilišťami. Od septembra 2008 existujú iba dva typy
sekundárneho vzdelávania. Všeobecné vzdelávanie predstavujú gymnáziá (G) a OVP zase stredné
odborné školy (SOŠ). To v praxi znamená, ţe všetky stredné odborné učilištia (SOU) boli premenované
na stredné odborné školy. Stredné odborné učilištia pôvodne vznikli preto, aby poskytovali vzdelanie
kvalifikovaným robotníkom, najmä programy na úrovni ISCED 3C ukončené výučným listom, na
rozdiel od stredných odborných škôl, ktoré poskytovali programy na úrovni ISCED 3A ukončené
maturitnou skúškou. Postupný vývoj spôsobil dramatický nárast programov na úrovni ISCED 3A, ktoré
ponúkali stredné odborné učilištia, a vznik neprehľadnej sústavy škôl poskytujúcich OVP s rastúcim
podielom zdruţených a spojených škôl. Preto legislatíva zohľadnila stierajúce sa rozdiely medzi týmito
dvoma druhmi škôl.
Na základe tejto zmeny sa absolventi základných škôl môţu rozhodnúť pokračovať v štúdiu na
gymnáziu alebo na strednej odbornej škole. Ďalšie drobné zmeny sa týkajú umeleckých škôl, ktoré boli
pôvodne zaradené medzi stredné odborné školy a v súčasnosti majú trocha iné postavenie. Ich
kurikulárne aktivity teraz zastrešuje Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a nie Štátny inštitút odborného
vzdelávania (ŠIOV). Umelecké školy, najmä konzervatóriá, sú často explicitne uvádzané ako kategória
paralelná so strednými odbornými školami. Účelom tejto správy však nie je indikovať tento druh
autonómie umeleckých škôl, pretoţe sú naďalej povaţované za súčasť systému OVP.
Vzdelávací systém, vzdelávacie cesty a zodpovedajúce doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
Charakteristika vzdelávacieho systému
Materská škola
Materská škola poskytuje predškolskú výchovu deťom vo veku od 2 do 6 rokov a pripravuje ich na
povinnú školskú dochádzku. V dôsledku poklesu počtu obyvateľov vznikla súťaţ o deti, čo viedlo
zamestnancov rozmýšľať o tom, ako prilákať čo najviac detí. Preto boli v 90. rokoch povaţované za
najinovatívnejší segment spomedzi inštitúcií formálneho vzdelávania. Veľa materských škôl bolo
zatvorených a ich zariadenia sa preorientovali na inú činnosť či boli odpredané. V súčasnosti je
nedostatok miest v materských školách v dôsledku rastúceho počtu novonarodených detí po roku 2003.
Deti do 3 rokov veku takmer nemajú vyhliadky na umiestnenie.
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Základná škola
Základná škola poskytuje vzdelávanie na primárnom a niţšom strednom stupni. Veľa škôl na vidieku
poskytuje iba vzdelávanie na primárnom stupni (v obciach s menej ako 2 000 obyvateľmi ţije 30 %
obyvateľstva). Dieťa nastupuje do školy vo veku 6 rokov. Vyučovanie na prvom stupni (primárne
vzdelanie) realizujú triedni učitelia a na druhom stupni (niţšie sekundárne vzdelávanie) učitelia, ktorí
majú aprobáciu pre dva predmety (napr. matematiku a fyziku). Deti v tradičnom niţšom sekundárnom
vzdelávaní majú technickú výchovu ako prvý odborný predmet jednu hodinu do týţdňa.
Vláda v roku 1996 rozhodla o postupnom rozširovaní základnej školy z ôsmich na deväť ročníkov, ktoré
prebiehalo tri roky. Od školského roku 1999/2000 všetci ţiaci vychádzajú zo základnej školy po
ukončení 9. ročníka: okrem tých, ktorí prestúpili na 8-ročné gymnázium po skončení 5. ročníka a slabo
prospievajúcich ţiakov. Slabo prospievajúci ţiaci odchádzajú po 10 rokoch povinnej školskej
dochádzky ešte pred ukončením 9. ročníka, pretoţe niektoré ročníky opakujú. Po skončení základnej
školy obvykle vo veku 15 rokov študenti navštevujú strednú školu.
Školy poskytujúce vyššie sekundárne vzdelanie
Tradične existovali tri typy vyššieho sekundárneho vzdelávania: všeobecné akademické vzdelávanie
poskytované v gymnáziách (G) a dva prúdy odborného vzdelávania poskytovaného v stredných
odborných školách (SOŠ) a stredných odborných učilištiach (SOU). V dôsledku závaţného poklesu
dopytu na začiatku 21. storočia sa nevyhnutnosťou stalo zlučovanie týchto typov škôl. Vznikla zdruţená
stredná škola (ZSŠ) a spojená škola (SŠ), oficiálne uznané zákonom, na podporu bezproblémového
zlučovania škôl. Aby sa predišlo neprehľadnosti, všetky školy poskytujúce OVP nezávisle od ich
pôvodného názvu a profilu sa teraz podľa nového školského zákona účinného od septembra 2008
nazývajú SOŠ.
Študenti po dokončení základnej školy sa obvykle vo veku 15 rokov rozhodujú o strednej škole.
Minimálna dĺţka povinného vzdelávania je stanovená na 10 rokov; študenti absolvujú minimálne jeden
rok vzdelávania na strednej škole. Po ukončení povinného vzdelávania sa nevystavuje doklad
o dosiahnutom vzdelaní. Predpokladá sa, ţe kaţdý okrem mimoriadne slabo prospievajúcich študentov
ukončí aspoň 3-ročné vzdelávanie na úrovni ISCED 3C a získa tak doklad o ukončení stredného
odborného vzdelania. Študenti OVP, ktorí ukončia 4- alebo 5-ročné programy na úrovni ISCED 3A
s maturitným vysvedčením dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie. Tieto pojmy často spôsobujú
nepochopenie v medzinárodnom porovnávaní, pretoţe slovenskí študenti, ktorí nedosiahnu úplné
stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A), môţu mať ukončené stredné odborné vzdelanie (ISCED 3C).
V anglickom texte znie rozporne, ţe niekto môţe mať ukončené stredné vzdelanie (ISCED 3C), ktoré je
zároveň nepriamo označené ako „nie úplné“, keďţe aţ vzdelanie ISCED 3A je označené ako „úplné“.
Fráza „to complete secondary education“ odkazuje na skutočnosť, ţe vzdelávanie na príslušnom stupni
bolo ukončené, a teda jeho akékoľvek ďalšie „zúplňovanie“ získaním maturity (ISCED 3A) je
nezrozumiteľné. Preto pre úroveň ISCED 3A - úplné stredné vzdelanie v správach v angličtine
odporúčame radšej pouţívať preklad „full secondary education“ a nie „complete secondary education“.
(Poznámka autorov k slovenskému prekladu: Pravda, ani tento návrh nerieši problémy a po ďalších
terminologických zmätkoch vyvolaných § 16 školského zákona č. 245/2008 Z. z. je najvyšší čas pristúpiť
k terminologickej revízii prihliadajúcej na medzinárodné zvyklosti.)
Alternatívou odborných škôl sú gymnáziá. Ide o veľmi náročnú všeobecnovzdelávaciu inštitúciu, ktorej
poslaním je prehlbovať teoretické vedomosti a akademické zručnosti študentov, a ktorá je povaţovaná
za najlepšiu prípravu na štúdium na univerzite. Štúdium na gymnáziu je 4 aţ 8-ročné a končí sa
maturitnou skúškou, ktorá je nevyhnutným predpokladom prijatia na vysokoškolské štúdium.
Štandardná dĺţka štúdia je 4 roky. Štúdium na bilingválnom gymnáziu (s ďalším vyučovacím jazykom
anglickým, nemeckým, francúzskym, španielskym alebo talianskym) trvá 5 rokov. Takzvaná dlhšia
forma gymnaziálneho štúdia (pôvodne pre ţiakov, ktorí absolvovali 4. ročník základnej školy,
výnimočne 5. ročník základnej školy; od školského roku 2008/2009 iba pre absolventov 5. ročníka) trvá
8 rokov. Pôvodne bola určená pre ţiakov s mimoriadnym akademickým nadaním. V súčasnosti je
príťaţlivá najmä pre rodičov, ktorí očakávajú lepšie akademické prostredie a/alebo sa chcú vyhnúť
prijímaciemu konaniu na strednej škole po ukončení základnej školy. Na rozdiel od pôvodne
plánovaných 5 %, v školskom roku 2008/2009 končilo dlhšiu formu gymnázia 26,7 % všetkých
absolventov.

39

Iné zariadenia
Systém formálneho vzdelávania dopĺňa niekoľko špecializovaných zariadení, ktoré poskytujú pomoc
škole, rodičom a študentom (napr. stredisko sluţieb škole, zariadenia školského stravovania, školský
klub, centrum voľného času, školské stredisko záujmovej činnosti, škola v prírode, centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva) a zabezpečujú ďalšie špecializované vzdelávanie (napr.
jazyková škola atď.). Základná umelecká škola je inštitúcia, ktorá poskytuje platené vyučovanie
(poplatky sú symbolické) so štátnym príspevkom v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a dramatickom
odbore pre nadané a/alebo motivované deti a dospelých.
Strediská praktického vyučovania zabezpečujú praktické vyučovanie študentov, ktorí absolvujú
teoretické vyučovanie na SOŠ (bývalé SOU), pričom škola neposkytuje praktické vyučovanie v plnom
rozsahu.

Roky štúdia

Vek

Vzdelávací systém v SR od šk. roka 2008/2009

3
2

PhD.

1
24

6

23

5

22

4

21

3

20
19

2

19
18

14

17

12

16

11

15

10

14
13

9

12

7

2. stupeň

11

6

5. - 9. ročník

10

5

9

4

8

3

1. stupeň

7
6

2

1. - 4. ročník

Vysokoškolské vzdelávanie

Postsekundárne vzdelávanie

Konzervatórium

1

13
Gymnázium - G

Stredná odborná škola - SOŠ

Základná škola - ZŠ

8

Základná škola - ZŠ

1
ZŠ nultý ročník

5
Materská škola

4
3

Povinná šk. dochádzka

Špeciálne školy

Poskytuje prístup k vyššiemu stupňu vzdelania
Poskytuje prístup k PhD.
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty inštitúcií poskytujúcich vzdelanie podľa zriaďovateľa a času,
s uvedením poklesu počtu štátnych/verejných škôl a nárastu počtu súkromných a cirkevných škôl.
Tab. 15: Počet aktívnych stredných škôl* v priebehu piatich za sebou nasledujúcich školských
rokov
Druh školy

2003/2004
158
Štátne/verejné
19
Gymnázium Súkromné
46
Cirkevné
Štátna/verejná 238 + (2)
Stredná
32 + (4)
odborná
Súkromná
škola
11
Cirkevná
193
Štátne/verejné
Stredné
15 + (1)
odborné
Súkromné
učilište
5
Cirkevné
Zdruţená Štátna/verejná 88 + (1)
1
stredná
Súkromná
škola
0
Cirkevná
54
Štátne/verejné
0
Učilište** Súkromné
0
Cirkevné
27
Štátne/verejné
Stredisko
6
praktického Súkromné
vyučovania Cirkevné
0
758
Štátne/verejné
Školy a
73
strediská
Súkromné
spolu
62
Cirkevné
893
Spolu

2004/2005
161
22
51
216 + (1)
35 + (4)
14
155
26
5
105
3
1
47
0
0
10
19
0
695
109
71
875

Počet škôl
2005/2006
160
24
54
196 + (1)
38 + (4)
14
135
23
5
119
5
2
46
1
0
10
19
0
667
114
75
856

2006/2007
162
30
54
189 + (2)
46 + (4)
16
135
20
4
122
6
1
50
1
0
10
23
0
670
130
75
875

2007/2008
162
35
55
171+ (2)
57 + (4)
16
115
21
4
130
6
1
40
1
0
9
22
0
629
146
76
851

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)
Poznámky: * Stredné školy, učilištia a strediská praktického vyučovania, školy poskytujúce iba externú formu
štúdia sú uvedené v zátvorke
** Učilištia – pridruţené k SOU

Z tabuľky tieţ vidno nárast počtu súkromných a cirkevných škôl, ktoré poberali kapitačné financovanie
s rovnakými normatívmi, bez rozlišovania medzi zriaďovateľmi škôl (pozri časť 9.1).
Počet inštitúcií poskytujúcich počiatočné OVP v školskom roku 2008/2009 vypočítaný podľa novej
legislatívy poskytuje komplexnejší obraz o počte všeobecnovzdelávacích a odborných škôl a ich
distribúcii podľa zriaďovateľa.
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Tab. 16: Počet škôl*, ktoré poskytovali vzdelávanie v školskom roku 2008/2009
Druh školy
Gymnázium

Stredná
odborná škola

Štátne/verejné
Súkromné
Cirkevné
Štátna/verejná

Súkromná
Cirkevná
Štátne/verejné
Konzervatórium Súkromné
Cirkevné
Štátne/verejné
Stredisko
praktického
Súkromné
vyučovania
Cirkevná
Štátne/verejné
Školy a
Súkromné
strediská spolu
Cirkevné
Spolu

2008/2009
156
40
55
393 + 3 školy iných ministerstiev + (1) škola iného
ministerstva iba s externou formou štúdia
86 + (3) školy iba s externou formou štúdia
20
6
6
1
11
21
0
570
156
76
802

Zdroj: ÚIPŠ
Poznámky: * Stredné školy a strediská praktického vyučovania, školy uskutočňujúce iba externú formu štúdia sú
uvedené v zátvorke, bez uvedenia škôl pre študentov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami

Vzdelávanie študentov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami (ZVP)
Pre mentálne a fyzicky znevýhodnených študentov poskytujú vzdelávanie a výchovu špeciálne školy.
Od začiatku 90. rokov narastá trend integrovať študentov so ZVP a legislatíva a fiškálne stimuly túto
snahu o integráciu podporujú. Napriek tomu sústava špeciálnych škôl naďalej zohráva významnú úlohu
pri pomoci študentom so ZVP vyrovnávať sa s poţiadavkami spoločnosti a trhu práce. Existujú
špeciálne školy tak všeobecného zamerania (základné školy a gymnáziá), ako aj školy so zameraním
odborným.
Kurikulá v špeciálnych SOŠ a SOU (od školského roku 2008/2009 iba SOŠ) zodpovedajú beţným
školám, ale upravené sú podľa potrieb študentov. Školy pre mentálne znevýhodnených študentov sa
nepovaţujú za stredné školy. Poskytujú prípravu na troch úrovniach: zaškolenie, zaučenie a vyučenie.
Existujú aj praktické školy pre študentov, ktorých stupeň postihnutia neumoţňuje prípravu v strednej
odbornej škole; absolventi sa majú naučiť vykonávať jednoduché práce v domácnosti a/alebo
chránených dielňach.
V nasledujúcej tabuľke nájdete počet škôl určených pre študentov so zvláštnymi vzdelávacími
potrebami.
Tab. 17: Počet špeciálnych škôl (pre študentov so zvláštnymi potrebami) v školskom roku
2008/2009
Druh školy
Verejná Súkromná
Cirkevná
Spolu
354
20
13
387
Špeciálna škola
Z toho
215
12
6
233
ZŠ a špeciálna základná škola
1
0
0
1
Gymnázium
14
0
1
15
Stredná odborná škola
44
0
0
44
Odborné učilište
46
2
3
51
Praktická škola
Zdroj: ÚIPŠ
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Beţní študenti sú po absolvovaní 10 rokov povinnej školskej dochádzky v strede svojho štúdia buď na
gymnáziu, alebo na SOŠ, na rozdiel od tých, ktorí povinné vzdelávanie ukončili na základnej škole
v dôsledku opakovania ročníkov. Jednotlivé programy sekundárneho OVP sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Tab. 18: Programy OVP na sekundárnej úrovni
Program vzdelávania
2-ročný (v mimoriadnych prípadoch 3-ročný)
učebný odbor s záverečnou skúškou
3 aţ 4-ročný učebný odbor so záverečnou skúškou
4 aţ 5-ročný študijný odbor s odborným výcvikom
a maturitnou skúškou
4 aţ 5-ročný študijný odbor s praxou a maturitnou
skúškou
6-ročný študijný odbor konzervatória
8-ročný študijný odbor tanečného konzervatória
(kam patrí tak niţší ako aj vyšší stredný stupeň)**

Doklad o získanom vzdelaní
Doklad o záverečnej skúške, v mimoriadnom
prípadne výučný list
Doklad o záverečnej skúške + výučný list
Maturitné vysvedčenie (v niektorých
prípadoch výučný list)
Maturitné vysvedčenie (v niektorých
prípadoch výučný list)
Maturitné vysvedčenie po ukončení 4.
ročníka*
Maturitné vysvedčenie spolu s vysvedčením
o absolventskej skúške a absolvenstký diplom
po ukončení 8. ročníka

Poznámky: * S moţnosťou zanechať konzervatórium alebo v ňom pokračovať ďalšie dva roky a získať
absolventský diplom
** Osobitný prípad; z hľadiska veku absolventa ide o vyššie sekundárne vzdelanie, avšak príprava absolventov, čo
dokumentuje absolventská skúška, je na vysokej úrovni a je klasifikovaná ako ISCED 5B

Absolventi programov OVP na vyššej sekundárnej úrovni sa môţu rozhodnúť pre postsekundárne
neterciárne štúdium, ktorého výsledkom nie je vyšší stupeň vzdelania, vyššie odborné štúdium, ktorého
výsledkom je vyšší stupeň vzdelania, ktorý v súčasnosti nie je vysokoškolskou legislatívou povaţovaný
za terciárne vzdelanie (napriek klasifikácii ISCED 5B), a terciárnym vzdelávaním. Absolventi
odborných programov na úrovni ISCED 3A sa môţu prihlásiť do akéhokoľvek terciárneho programu
podľa svojho záujmu. Nasledujúca tabuľka obsahuje súpis jednotlivých programov.
Tab. 19: Postsekundárne neterciárne programy OVP
Vzdelávacia cesta/program
Doklad o získanom vzdelaní
Najmenej 6-mesačné zdokonaľovacie a inovačné Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške
štúdium so záverečnou pomaturitnou skúškou
2-ročný študijný odbor nadstavbového štúdia s
Vysvedčenie o maturitnej skúške
maturitnou skúškou
Najmenej 2-ročné kvalifikačné štúdium
Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre odbornú
s odbornou zloţkou maturitnej skúšky
zloţku)
Najmenej 2-ročné špecializačné štúdium
Vysvedčenie o absolventskej skúške
s absolventskou skúškou
a absolventský diplom
3-ročné vyššie odborné štúdium s absolventskou
Vysvedčenie o absolventskej skúške
skúškou
a absolventský diplom
Vysvedčenie o absolventskej skúške
Posledné ročníky konzervatória (5. aţ 6. ročník
a absolventský diplom: účasť na programe je
súvislej prípravy po maturite)
moţná iba kontinuálne po získaní maturity v tom
istom programe konzervatória*
Poznámka: * Pozri aj vysvetlivky k predchádzajúcej tabuľke o odborných programoch na sekundárnej úrovni
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Programy pre študentov vysokých škôl sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 20: Programy vysokoškolského štúdia
Program vzdelávania
1. stupeň (bakalársky)

Doklad o získanom vzdelaní
Vysvedčenie o štátnej skúške a bakalársky
diplom
Vysvedčenie o štátnej skúške a magisterský,
inţiniersky, doktorský diplom
Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom PhD

2. stupeň (magisterský, inţiniersky, doktorský)
3. stupeň (PhD)

Okrem OVP pre beţných študentov sú poskytované rôzne programy OVP študentom so zvláštnymi
vzdelávacími potrebami. Špeciálne školy poskytujú programy ekvivalentné beţným programom, ale aj
špecifické programy pre mentálne znevýhodnených.
Tab. 21: Špecifické programy OVP pre mentálne znevýhodnených študentov
Program vzdelávania
Doklad o získanom vzdelaní
Praktická škola
Záverečné vysvedčenie (s uvedením zamerania
činností, ktoré je ţiak schopný vykonávať)
Odborné učilište
Tri druhy vysvedčení podľa úrovne plnenia
príslušných štandardov (zaškolenie, zaučenie,
vyučenie); najvyššia úroveň “vyučenie” vedie
k získaniu vysvedčenia o záverečnej skúške
a výučného listu
Podpora účasti na počiatočnom OVP
V dôsledku poklesu počtu obyvateľov odborné školy zvádzajú boj o študentov. Školy poskytujúce
programy na úrovni ISCED 3C zaznamenali pokles záujmu spôsobeného drastickým poklesom dopytu
po robotníckych profesiách, čo je sprievodným znakom reštrukturalizácie hospodárstva po páde
komunizmu v 90. rokoch. Továrne so zastaranou výrobou boli zatvorené, nové pracovné príleţitosti
prichádzali iba pomaly. To spôsobilo nárast preferencií pre programy na úrovni ISCED 3A, ktoré
obyvateľstvo vysoko oceňuje ako „vstupenku“ do nerobotníckych povolaní.
Tab. 22: Počet absolventov podľa úrovní ISCED
ISCED
2005/2006
62 307
3A
17 903
3C
2 792
4A
37 922
5A
1 050
5B
1 218
6
123 192
Spolu

1999/2000
64 523
21 993
2 117
20 129
2 124
446
111 332

Index rastu
0,97
0,81
1,32
1,88
0,49
2,73
1,11

Zdroj: ÚIPŠ, najnovšie dostupné harmonizované údaje UOE

Odborné školy organizujú rozmanité kampane vrátane dní otvorených dverí a návštev neďalekých
základných škôl, kde predstavujú svoje programy a príleţitosti pre študentov. Po roku 2000, najmä po
vstupe do EÚ, sa opätovne zvýšil záujem o štúdium pripravujúce na robotnícke povolania ako dôsledok
boomu automobilového a elektrotechnického priemyslu so záujmom najmä o absolventov na úrovni
ISCED 3C. Na rozdiel od iných odvetví podniky v týchto dvoch búrlivo sa rozvíjajúcich odvetviach
(automobilový priemysel a výroba elektrotechniky) s nedostatkom pracovníkov sa zapájajú do kampaní.
V budúcnosti sa s účinnosťou zákona č. 184/2009 o OVP očakáva lepšia spolupráca. Očakáva sa, ţe
novozriadené orgány, ako Rada vlády pre OVP, krajské rady pre OVP a sektorové rady pre OVP,
podstatne prispejú k propagácii OVP vo všetkých sektoroch. Od podnikov sa očakávajú aj finančné
stimuly, keďţe niektoré náklady sa stávajú daňovo odpočítateľnými poloţkami. Okrem toho sa očakáva
uvedenie projektu ESF, ktorý tieţ obsahuje dôleţitú zloţku orientovanú na informovanosť a propagáciu.
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Mechanizmy zabezpečenia kvality
Systém počiatočného OVP naďalej spočíva na tradičných mechanizmoch zabezpečenia kvality:
- akreditácia škôl na základe vstupných charakteristík; na základe formálneho hodnotenia súladu
ţiadosti školy (vrátane neštátnych škôl a školských zariadení) s podmienkami (relevantnými
dokumentmi) podľa zákona;
- kontrola Štátnou školskou inšpekciou; vykonáva sa podľa ročného plánu a výsledkov výročnej
správy o stave vzdelávania a výchovy;
- zodpovednosť za kvalitu, ktorú zákon deklaratívne priraďuje príslušným aktérom (napr. riaditeľ
školy, zriaďovateľ, Ministerstvo školstva).
Takto sú všetky fungujúce mechanizmy systému kvality v počiatočnom OVP inherentne prítomné vo
vzdelávacom systéme. Okrem toho sa činnosti na kontrolu kvality prevaţne zameriavajú na hodnotenie
vzdelávacích výsledkov študentov. Prvý impulz venovaný riadeniu kvality z inštitucionálneho hľadiska
moţno nájsť vo vyhláške 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 predkladanie výročných správ verejnosti. Pri čítaní týchto správ, ktoré školy povinne
umiestňujú na svoju webovú stránku, vzniká zvláštny dojem, ţe nedochádza k ţiadnemu podstatnému
sebahodnoteniu, alebo zo správy to nevidno. V roku 2009 sa má začať nový projekt ESF, ktorého
výsledkom má byť know-how na podporu škôl pri sebahodnotení, ako aj pri zdokonaľovaní
jestvujúceho know-how štátnej inšpekcie. Treba uviesť, ţe zabezpečenie kvality je dlhodobo slabinou
systému OVP na Slovensku a ţe európske iniciatívy na základe Spoločného rámca na zabezpečenie
kvality (CQAF, Common Quality Assurance Framework) a Európskeho referenčného rámca na
zabezpečenie kvality v OVP (EQARF, European Quality Assurance Reference Framework for VET)
zatiaľ nenašli dostatočnú odozvu.
Napriek tomu existujú školy, ktoré začali s individuálnou iniciatívou na prijatie systému riadenia
kvality a získali certifikát podľa normy ISO 9001:20009.

4.2 Počiatočné OVP na niţšej sekundárnej úrovni
Na niţšej sekundárnej úrovni (ţiaci vo veku 10 – 15 rokov) existuje iba všeobecné vzdelávanie, pričom
marginálnu výnimku predstavujú iba študenti tanečného konzervatória. Títo študenti sú v štatistike UOE
vykazovaní v rámci odborného štúdia. Ostatní študenti príslušného veku sa zúčastňujú na všeobecnom
vzdelávaní (základné školy).
Tab. 23: Počty študentov v niţšom sekundárnom vzdelávaní podľa zamerania programu v roku
2006
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
%
%
%
spolu
všeobecné
predodborné
odborné
22 892 085
22 329 149
98
297 528
1
265 408
1
EÚ27
345 462
341 910
99
3 439
1
113
0
SR
Zdroj: Eurostat, naposledy aktualizované: 4. júla 2008, dátum extrakcie: 26. február 2009

Okrem toho existujú aj študenti uvedení v predodbornom vzdelávaní podľa UOE; v tejto tabuľke ich je
3 439. Sem je započítaných viacero skupín študentov. Prvú skupinu tvoria študenti dvoj- alebo
trojročných programov určených pre slabo prospievajúcich ţiakov základnej školy. Študenti, ktorí
opustili základnú školu bez ukončenia niţšieho sekundárneho (všeobecného) vzdelania (napriek
opakovaniu ročníkov), sú oprávnení zúčastniť sa na týchto programoch, ktoré poskytujú stredné školy.
Títo študenti majú teda 16 – 17 rokov, zatiaľ čo regulárni absolventi niţšieho sekundárneho vzdelávania
majú 15 rokov. Do druhej skupiny patria študenti z podobných programov pre študentov so zdravotným
znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v sústave špeciálneho školstva. Do tretej skupiny patria tieţ
študenti so zvláštnymi vzdelávacími potrebami, ale na rozdiel od ostatných sú mentálne postihnutí
a vzdelávajú sa v iných programoch. Typy programov moţno vidieť v nasledujúcej tabuľke.
9

Pozri tieţ Pokrok v prioritných oblastiach politiky odborného vzdelávania a prípravy (Správa o politike OVP Slovenská republika 2008), príklad na politické opatrenia v časti 4.2.2.
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Tab. 24: Typy programov počiatočného OVP na niţšej sekundárnej úrovni
Pomer
Program

Konzervatórium*
Príprava na
jednoduché a
pomocné práce
Príprava mentálne
postihnutých
Praktická škola
(pre závaţne
mentálne
postihnutých)

Sektor ISCED

Všeobecnovzdelávacie a
odborné
predmety
n/a*
Všeobecnovzdelávacie
predmety menej
ako 10 %****

Odborná
príprava v
škole a v
pracovnom
procese
n/a

Dĺţka
štúdia

Prechod na iný
smer štúdia

4 roky

Konzervatórium**

n/a

2 alebo 3
roky

Trh práce;
doplňujúce
štúdium*****

Umenie

2A

***

2C

***

2C

13 %******

n/a

3 roky

Neexistuje

2C

Rôzne*******

n/a

3 roky

Neexistuje

Poznámky: n/a – neplatí, pretoţe programy sa uskutočňujú v školách a príprava na pracovisku sa môţe uskutočniť
iba na základe dohody medzi školou a organizáciou, ktorá poskytuje pracovisko na prípravu
* Iba tanečný odbor, ktorý je však vyučovaný v 8-ročnom programe
** Alebo ľubovoľná stredná škola, ak študent nie je schopný/nemá záujem pokračovať
*** Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, Technická chémia silikátov, Potravinárstvo, Textil
a odevníctvo, Spracúvanie koţe, plastov a gumy a výroba obuvi, Spracúvanie dreva a výroba hudobných
nástrojov, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka,
Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
**** 126 z celkovo 1 890 hodín v 2-ročnom programe a 192 z 2 880 hodín v 3-ročných programoch
***** Program osobitne určený na dokončenie niţšieho sekundárneho (všeobecného) vzdelania, pretoţe študenti
nemôţu pokračovať v sekundárnom vzdelávaní na dosiahnutie úrovne ISCED 3; očakáva sa však, ţe vstúpia na trh
práce, a to je aj ich preferenciou.
****** Napr. 384 z 2 976 (13 %) počas 3-ročného programu Metalurgia
******* To závisí od dotácie voľných a disponibilných pracovných hodín; základné je rozdelenie je:
24 – všeobecnovzdelávacie, 24 – odborné, 15 – voľné/voliteľné, 15 – disponibilné z celkovo 78 týţdenných
vyučovacích hodín v trojročnom programe.

Ako potvrdzujú uvedené tabuľky, programy počiatočného OVP na niţšej sekundárnej úrovni sú
skutočne marginálne tak svojím počtom aj zameraním. Primárne neslúţia na poskytnutie kvalifikácie.
Dokonca aj napriek vysokému podielu odborných predmetov sa príprava pre jednoduché a pomocné
práce zameriava skôr na prevenciu sociálneho vylúčenia a vypadnutia zo školy, neţ na prípravu na
konkrétnu profesiu. Tu získané kompetencie predstavujú nízku kvalifikáciu, ktorú moţno nadobudnúť
aj počas výkonu práce a za oveľa kratší čas, ak si mladí ľudia vedia nájsť pracovné miesto. To je však
nepravdepodobné. Naproti tomu má príprava mentálne postihnutých významnú pridanú kvalifikačnú
hodnotu napriek tomu, ţe mentálne postihnutí získajú len nízku kvalifikáciu.
Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, ktorá uznávala ako minimum iba odbornú kvalifikáciu ISCED
3C, zákon od roku 2008 uznáva niţšie stredné odborné vzdelanie, a preto ponúka kvalifikačný diplom
umoţňujúci osobám s nízkou kvalifikáciou uplatniť sa na trhu práce (pozri tab. 60, ktorá obsahuje
charakteristiku úrovní vzdelania platných od roku 2008). Tieto programy však po rozpracovaní NSK
ostanú tieţ v marginálnej pozícii. Ešte nie je rozhodnuté, či budú priradené konkrétnej úrovni v rámci
NSK. Môţe sa stať, ţe ich zaradia do jednej úrovne spolu so všetkými programami na úrovni ISCED 2
(bez ohľadu na to, či ide o programy všeobecnovzdelávacie alebo odborné).

4.3 Počiatočné OVP na vyššej sekundárnej úrovni
Počiatočné OVP na vyššej sekundárnej úrovni patrí k najsilnejšie zastúpeným v krajinách EÚ (74 %
študentov v roku 2006), hoci podiel všeobecného vzdelávania (26 % študentov v roku 2006) sa od roku
1989 postupne zvyšuje. Demografický pokles a preferencia štúdia na úrovni ISCED 3A oproti 3C
zmenila pôvodne najsilnejší stredoškolský prúd vzdelávania, ktoré pozostával z programov na úrovni
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ISCED 3C, ktoré poskytovali stredné odborné školy10. Rastúca navštevovanosť programov na úrovni
ISCED 3A, najmä gymnázií, a nedostatok absolventov programov ISCED 3C je predmetom kritiky
podnikov. Táto kritika tieţ prispela k prijatiu nového zákona o OVP.
Tab. 25: Počty študentov vo vyššom sekundárnom vzdelávaní podľa zamerania programu v roku 2006
ISCED 3
ISCED 3
ISCED 3
ISCED 3
%
%
%
spolu
všeobecné
predodborné
odborné
22 205 390
10 723 395
48
1 185 480
5
10 296 515
46
EÚ27
304 976
80 298
26
224 678
74
SR
Zdroj: Eurostat, naposledy aktualizované: 4. júla 2008, dátum extrakcie: 26. február 2009

Ako reakcia na takmer nezrozumiteľné a netypické názvy odborných škôl sú od školského roku
2008/2009 všetky odborné školy v kategórii stredných odborných škôl. Tak vznikli iba dva prúdy
stredoškolského vzdelávania, keďţe bývalé stredné odborné učilištia sa teraz tieţ nazývajú strednými
odbornými školami.
Napriek tomu ostali bývalé typy programov OVP zachované, hoci všetky štúdiá boli prehodnotené
podľa princípov kurikulárnej reformy, ktorá sa začala v septembri 2008.
Študijné odbory so silným zameraním na teóriu v bývalých stredných odborných školách boli
premenované na „odbory s praxou“ a študijné odbory viac zamerané na prax v bývalých stredných
odborných učilištiach na „odbory s odborným výcvikom“. V odboroch s praxou sa študenti zúčastňujú
na pracovnom procese alebo v ňom pomáhajú formou priebeţnej aktivity po dobu stanovenú v kurikule;
obvykle je to počas letných prázdnin. V odboroch s odborným výcvikom sa teoretické vyučovanie
strieda s odbornou prípravou v školských dielňach alebo na miestach vhodných na výcvik, ktoré má
škola zabezpečené počas celého školského roka.
Tak ostáva dualita študijných odborov ISCED 3A zachovaná, hoci pre príslušné skupiny odborov bol
vydaný spoločný štátny vzdelávací program. Zachované ostali aj učebné odbory na úrovni ISCED 3C,
ktoré štandardne poskytovali bývalé stredné odborné učilištia. Existuje aj špeciálne zameranie OVP pre
študentov so zvláštnymi potrebami a podobne ako v prípade programov na úrovni ISCED 2C (pozri
časť 4.2) sa pouţívajú primerane upravené kurikulá.
Tab. 26: Typy programov počiatočného OVP na vyššej sekundárnej úrovni podľa reformy
2008/2009

Pomer
Program

Študijný odbor
s praxou
Študijný odbor
s odborným
výcvikom
Učebný odbor

Odborná
príprava
Sektor ISCED Všeobecnovzdelávacie
v škole a v
/odborné predmety
pracovnom
procese

Dĺţka
štúdia

Prechod na
iný smer
štúdia

(1)

3A

43-48 % / 57-52 %*

n/a

4 alebo 5
roky

4A, 5B, 5A

(2)

3A

43-48 % / 57-52 %*

n/a

4 alebo 5
roky

4A, 5B, 5A

(3)

3C

cca. 25 % / 75 %**

n/a

3 roky

3A (následne)

Poznámky: n/a – neplatí, pretoţe programy sa poskytujú v školách a príprava na pracovisku sa môţe uskutočniť
iba na základe dohody medzi školou a organizáciou, ktorá poskytuje pracovisko na prípravu
* 57 %/43 % pre študijné odbory s praxou na bilingválnych školách na základe vyššieho počtu cudzích jazykov;
podobne v prípade obidvoch typov študijných odborov na školách s vyučovacím jazykom menšín (maďarčina)
** Podiel všeobecnovzdelávacích predmetov je o niečo vyšší v školách s vyučovacím jazykom menšiny
(maďarčina).
(1) Baníctvo a banícka geológia, Hutníctvo, Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, Elektrotechnika,
Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia, Potravinárstvo, Textil a odevníctvo, Spracúvanie
koţe, plastov a gumy a výroba obuvi, Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov, Polygrafia a médiá,
Stavebníctvo, geodézia, kartografia, Doprava, pošty a telekomunikácie, Špeciálne technické odbory,
10

Pozri Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in 2008 [Slovensko: Prehľad
systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008], časť 0401.
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Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, Veterinárske vedy, Ekonomika a organizácia, obchod
a sluţby, Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, Učiteľstvo, Umenie, úţitkové umenie a ručná
umeleckoremeselná výroba, Zdravotnícke odbory (v gescii Ministerstva zdravotníctva).
(2) Ako (1) okrem odborov Baníctvo a banícka geológia, Technická chémia silikátov, Veterinárske vedy,
Publicistika, knihovníctvo a informatika, Učiteľstvo, Zdravotnícke odbory.
(3) Ako (1) okrem odborov Hutníctvo, Špeciálne technické odbory, Veterinárske vedy, Učiteľstvo. Štátny
vzdelávací program Informačná technológia bol vypracovaný ako podmienka pre tvorbu zodpovedajúceho štúdia,
avšak neskôr bol prehodnotený ako program relevantný pre všetky programy.

Podmienky prijatia do všetkých typov programov sú stanovené v príslušnom štátnom vzdelávacom
programe a reformou v roku 2008 ostali nezmenené. Iba absolventi základných škôl s ukončeným
niţším sekundárnym (všeobecným) vzdelaním a z právneho hľadiska (aj keď v praxi zriedkakedy) aj
študenti štvrtého ročníka 8-ročných gymnázií a 8-ročného tanečného konzervatória majú po úspešnom
absolvovaní prijímacieho pokračovania nárok na prijatie do strednej odbornej školy. Prijímacie konanie
môţe, ale nemusí obsahovať vstupné testy, pretoţe o tom rozhodujú jednotlivé školy vo svojej politike.
U atraktívnych odborov, kde dopyt prevaţuje, sa vstupné testy obvykle pouţívajú. V iných prípadoch sa
môţu pouţiť výsledky zo základnej školy, dokonca môţu byť prijatí všetci uchádzači. V špecifických
prípadoch ustanovených § 15 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z.
o stredných školách sa uplatňuje osobitný predpis pre prijímanie na overenie špeciálnych schopností
(„nadania“) uchádzačov (napr. umelecké školy).
Obvyklým vekom pre prijímanie nových študentov je 15 rokov. Horná veková hranica pre prijatie nie je
explicitne určená, pretoţe to vo všeobecnosti nie je problém. Keďţe povinná školská dochádzka trvá
10 rokov, pre beţného študenta – absolventa základnej deväťročnej školy, ktorý neopakoval ročník, je
navštevovanie aspoň prvého ročníka strednej školy povinná. Vo verejných a cirkevných školách sa
zápisné a školné neplatí.
Študenti, ktorí navštevujú bilingválne školy zriadené na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd,
sú zriedkavou výnimkou; títo majú nárok na vstup to tohto typu školy o rok skôr. Bilingválne školy
(obvykle, ale nie výlučne gymnáziá) poskytujú päťročné programy, pričom prvý ročník je zameraný na
zvládnutie vyučovacieho jazyka, keďţe niektoré predmety sa vyučujú v danom cudzom jazyku. Od
partnerskej krajiny sa preberá aj kurikulum.
Charakteristika „vzdelávacích cieľov“ bola tradične zaloţená na identifikácií príslušných vedomostí,
zručností, postojov a návykov, ktorým sa venovala pozornosť ako podstatným zloţkám kurikulárnych
dokumentov. Postupne sa tieto charakteristiky ďalej rozpracovali vďaka postupnému posunu smerom ku
zdôrazňovaniu výsledkov oproti vyučovaciemu procesu a európskej „diskusii o výsledkoch vzdelávania
sa“.
Programovanie na základe kompetencií bolo prijaté dokumentom „Štandard stredoškolského OVP“,
ktorý vypracoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a ktorý schválilo Ministerstvo školstva
(MŠ) dňa 10. júla 2002. Jeho základom bolo šesť kľúčových kompetencií (komunikačné a sociálnointerakčné, intrapersonálne a interpersonálne (vrátane učenia sa učiť sa), tvorivé riešenie problémov,
podnikateľské, digitálne (ICT), občianske („byť demokratickým občanom“), pričom sa rozlišovalo
medzi obsahovými štandardmi a výkonovými štandardmi. Podľa neskoršej metodickej príručky pre
vypracovanie kurikula z roku 2003 mal profil absolventa vo všetkých odboroch OVP pozostávať
z kľúčových kompetencií, všeobecných kompetencií a odborných kompetencií. Reforma kurikula z roku
2008 zaloţená na dokumente Návrh koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, ktorý schválila vláda dňa 6. júna
2007, je postavená na rovnakom základe ako kurikulum zaloţené na kompetenciách.
Od roku 2008 bolo vypracovaných 17 štátnych vzdelávacích programov pre úroveň ISCED 3C a 20 pre
úroveň ISCED 3A (pre skupiny odborov, ktoré fakticky zodpovedajú sektorom hospodárstva) ako
náhrada za základné pedagogické dokumenty pre všetky individuálne odbory štúdia a prípravy11.
Pôvodné všeobecné odporúčanie z roku 1990 známe ako vzorec 10/30 (čo znamená, ţe 10 %
týţdenných vyučovacích hodín a 30 % obsahu pôvodného jednotného kurikula sa môţe po dohode
s príslušnými aktérmi nahradiť za účelom napĺňania miestnych/regionálnych potrieb) sa nahrádza
rámcovou úpravou stanovenou štátnym vzdelávacím programom platným pre príslušné skupiny odborov
(sektorov), ktorá je zakotvená v novoprijatom zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon)). Jednotlivé školy majú právo pouţiť tieto rámcové dokumenty na vypracovanie vlastného
kurikula, ktoré je vyjadrené v školskom vzdelávacom programe. Je predpoklad, ţe práca na školskom
11

Pozri tab. 1 a tab. 2 aţ po časť 0403 v Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in
2008 [Slovensko: Prehľad systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008].
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kurikule posilní potrebu hlbšej diskusie pri identifikácii výsledkov vzdelávania sa a pri dopracovávaní
školského kurikula zaloţeného na výsledkoch/kompetenciách. Zatiaľ však nie je jasné, do akej miery sa
presun od kurikula zaloţeného na vstupoch smerom k výstupom vzdelávania sa prenesie do praxe. Nie
je prekvapujúce, ţe prvé signály po prvom roku práce na novom kurikule naznačujú, ţe podstatná
zmena si vyţiada viac času.
Zmeny v didaktike a inováciách v triede a dielni závisia prevaţne od individuality príslušných učiteľov
a majstrov odbornej výchovy. Riaditelia škôl majú len málo moţností na ich stimuláciu, pretoţe
odmeňovanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy je relatívne slabé a vychádza z taríf, ktoré
umoţňujú iba malý podiel odmien. Na rozdiel od tragédie na prelome tisícročí vedúcej k zhoršeniu sa
kvality vzdelávania spôsobnému okrem iného obrovským modernizačným dlhom, nadšení jednotlivci
a školy dostali viac moţností na zlepšenie učebného prostredia v školách. Financovanie nových
vzdelávacích aktivít podnikmi, ako aj z projektov ESF EÚ je zamerané tak na zlepšenie podmienok
(vybavenosti), ako aj didaktiky. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sú jednotlivé príklady
zlepšenia dobre viditeľné. Napriek tomu neexistuje jasná predstava o situácii v celoštátnom meradle
ohľadom kvality vyučovacích metód a inovatívnosti, dokonca ani o vplyve projektov Spoločenstva
a projektov ESF, pretoţe dôkazy z monitorovania a prieskumov sú nedostatočné. U európskych
projektov finančný audit prevaţuje nad monitorovaním obsahu a hodnotenia vplyvov a prieskumy sú
dlhodobo nedostatočne financované, čo vedie takmer k absencii empirického výskumu. Oţivenie
empirického výskumu je v budúcnosti nevyhnutnou podmienkou pokroku.
Všetky štátne vzdelávacie programy a následne školské vzdelávacie programy vychádzajúce z vyhlášky
Ministerstva školstva č. 314/2008 Z. z. o stredných školách explicitne uvádzajú doklady o získanom
vzdelaní (pozri tabuľky v časti 4.1) a moţnosti postupu. Uvedená vyhláška upravuje aj podmienky
prijímania na postsekundárne štúdium. Podmienky prijímania na vysokoškolské štúdium stanovujú
príslušné univerzity a/alebo ich fakulty autonómne. Národný kvalifikačný rámec sa pripravuje a do tejto
situácie by mal vniesť viac transparentnosti. Príslušné informácie sa budú dať ľahšie vyhľadať na
vyhradenom elektronickom portáli. Nepredpokladajú sa však ţiadne podstatné systémové zmeny.
Tradične boli všetky základné povolania pokryté príslušnými študijnými a učebnými odbormi OVP. To
je dôvod, prečo existovalo také mnoţstvo programov OVP a rôznych odborných škôl, ktoré sa pôvodne
sústreďovali na prípravu mladých pracovných síl pre príslušné rezorty hospodárstva. V polovici
90. rokov pod vplyvom hodnotenia systému OVP a na základe odporúčaní expertov Birks, Sinclair and
Associates, Ltd., sa mala realizovať strategická štúdia na zníţenie počtu programov a pre všetkých
pribliţne 3 000 povolaní registrovaných na trhu práce mali byť vypracované štandardy povolaní a s nimi
súvisiace vzdelávacie štandardy. Tento projekt v roku 1996 podporila svojím rozhodnutím vláda, ale
napokon sa nerealizoval.
Pluralita štúdií a škôl poskytujúcich OVP (od roku 2008 sa všetky nazývajú strednými odbornými
školami) ostala zachovaná. Je to preto, aby mohli byť poskytované štúdiá zodpovedajúce poţiadavkám
príslušných povolaní, a tieţ dôsledok priania tvorcov politík pridrţiavať sa tradícií OVP. Nová vyhláška
o stredných školách s predpokladanou účinnosťou v roku 2009, ktorá sa uţ pripravuje, rozlišuje 60
názvov (a typov) stredných odborných škôl.
Súčasnú štatistickú klasifikáciu študijných a učebných odborov, ktorá sa pouţíva v programovaní OVP,
ustanovuje vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 559/2008 Z. z., ktorou sa vydáva
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, ktorá obsahuje aj príslušné kódy klasifikácie ISCED.
Klasifikácia povolaní zodpovedajúca ISCO-88(COM) bola zavedená opatrením Štatistického úradu
č. 16/2001 Z. z., ktoré však nie je priamo prepojené na kurikulárnu dokumentáciu. V podstave však
odborné školy ponúkajú získanie prvej kvalifikácie vo všetkých povolaniach v národnom hospodárstve.
Zákon o OVP s účinnosťou od septembra 2009 posilnil účasť zamestnávateľov na programovaní OVP
v snahe podporiť uplatnenie sa na trhu práce a zabrániť súčasnému obrovskému nesúladu medzi
počiatočným OVP a potrebami trhu práce.
Súlad s povolaniami aktualizovanými podľa súčasného vývoja bude zabezpečený súladom medzi
Národnou sústavou kvalifikácií a Národnou sústavou povolaní, ktoré sa majú prepracovať v súlade
s európskymi trendmi s podporou špecializovaných projektov ESF (pozri 2.2, 8.1 a 10.3).
Ako uţ bolo uvedené, zameranie na OVP je v Slovenskej republike naďalej veľmi silné, s veľmi širokou
paletou špecializácií. Sotva moţno predpovedať budúci vývoj OVP, pretoţe rok 2008 by sa mohol stať
bodom zvratu. Do roku 2008 sa systém OVP riadil prevaţne ponukou (z hľadiska trhu práce) a zároveň
študentským dopytom. Nasledujúca tabuľka sumarizuje posun záujmu študentov a/alebo ich rodičov
o vstup do príslušného druhu strednej školy. V roku 2006 iba 42 % príslušnej vekovej skupiny nastúpilo
do stredných odborných učilíšť, na rozdiel od 59 % v roku 1989.
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Tab. 27: Počet novoprijatých študentov podľa stredoškolských odborov v rokoch 1989, 2002 a 2006
SOU
SOŠ
G
Spolu
Rok
N
%
N
%
N
%
N
%
51 807
59,0
22 052
25,1
14 017
15,95
87 876
100
1989
37 311
42,3
30 318
34,4
20 482
23,25
88 111
100
2002
35 564
42,1
28 450
33,7
20 505
24,26
84 519
100
2006
-16 243
+6 398
+6 488
-3 356
Rozdiel 06/89
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva
Poznámky: SOU – stredné odborné učilištia, SOŠ – stredné odborné školy, G – gymnáziá
V roku 2006, 15 262 novoprijatých do 4 – 5-ročného G, 5 178 do 5. ročníka 8-ročného G, 65 do 3. ročníka
6-ročného G, 20 505 spolu v G.

To vedie k poklesu absolventov najmä v učebných odboroch na úrovni ISCED 3C, ktoré pripravujú
študentov na robotnícke profesie. Ako vidno z nasledujúcej tabuľky, v roku 2006 bolo o 20 % menej
absolventov ISCED 3C neţ v roku 2000.
Tab. 28: Počet všetkých absolventov stredných škôl podľa úrovní ISCED v rokoch 2000 a 2006
ISCED
2005/2006
1999/2000
Index rastu
62 307
64 523
0,97
3A
17 903
21 993
0,81
3C
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, harmonizované údaje UOE

Nespokojnosť podnikov s týmto trendom, prudký pokles disponibilnej pracovnej sily po vstupe
Slovenskej republiky do EÚ a uplatňovanie sa mnoţstva slovenských pracujúcich na trhoch práce v EÚ
spôsobili, ţe sa začali ozývať hlasy volajúce po regulácii vstupu študentov do gymnázií a študijných
odborov OVP na úrovni ISCED 3A. Nový zákon o OVP otvára moţnosti pre premietnutie potrieb
zamestnávateľov do počiatočného OVP, dokonca aj pre reguláciu prijímania do príslušných stredných
škôl. Napriek tomu bez vyváţenia ich sily zohľadnením aj ďalších faktorov, o. i. prianí a správania sa
študentov a ich rodičov, by to mohlo viesť k podobnému zneuţívaniu situácie ako bolo zavedenie
kapitačného financovania bez kontroly kvality absolventov, čo spôsobilo vyššie uvedené zníţenie
„produkcie“ absolventov na úrovni ISCED 3C a zvýšenie počtu absolventov na úrovni ISCED 3A.
Budúcnosť ukáţe, do akej miery regionálne rady pre OVP zriadené samosprávnymi regiónmi a samotné
samosprávne regióny dokáţu udrţať vhodnú rovnováhu medzi lobovaním a reguláciou prílevu do
jednotlivých programov. Treba zdôrazniť, ţe nielen poţiadavky trhu práce a spolufinancovanie
zamestnávateľov (napr. v rámci duálneho systému inšpirovaného Nemeckom), ale aj poţiadavky
zamestnávateľov na absolventov OVP z verejných financií by mali poslúţiť ako náhradné údaje pre
predvídanie potrieb trhu práce. Je jasné, ţe rozvoj know-how pre predvídanie a prognózovanie potrieb
zručností je veľmi naliehavý na podporu tvorby politík zaloţených na odborných faktoch.

4.4 Učňovská príprava
V Slovenskej republike neexistuje typická učňovská príprava a neexistujú ani učni, hoci študenti
stredných odborných učilíšť (SOU) boli často povaţovaní za učňov a tak ich aj nazývali. Podľa zákona
však boli beţnými študentmi strednej školy, spravidla bez zmluvy so zamestnávateľom. Od roku 2008
sú všetci, vrátane študentov bývalých SOU na úrovni ISCED 3C, podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní študentmi stredných odborných škôl. Ich praktická príprava obvykle bola a je
poskytovaná v škole. Aj vtedy, ak sa uskutočňuje mimo školy, v strediskách (alebo pracoviskách)
praktického vyučovania, je zabezpečená na základe zmluvy medzi školou a jej poskytovateľom.
Študenti sa pre fyzické a právnické osoby však môţu vzdelávať v škole v teórii a praktickú prípravu
absolvovať na pracovisku daného subjektu. Takéto prípady sú však zriedkavosťou, ktorá trvalo
nedosahuje podiel 1 %, na rozdiel of 80. rokov, kedy študenti SOU mali zmluvu s organizáciou, ktorá
spolufinancovala ich prípravu a študentom poskytovala vreckové.
Zákon o OVP s účinnosťou od septembra 2009 bude stimulovať zamestnávateľov, aby uzatvárali
zmluvy so študentmi, a tak si mohli príslušné oprávnené náklady odpočítať od daňového základu.
Dokonca aj títo študenti však budú naďalej povaţovaní za študentov školského systému poskytujúceho
OVP. Na druhej strane to môţe začať ukazovať preferenciu zamestnávateľov a postupne sa aj typická
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učňovská príprava alebo aspoň „alternujúca príprava“ (alternance training) môţu objaviť v budúcnosti.
(Poznánka autorov k slovenskému prekladu: anglický termín alternance training označuje odbornú
prípravu, v rámci ktorej sa striedajú obdobia vzdelávania v škole s obdobiami odbornej prípravy na
pracovisku, pričom vzdelávajúci sa nemá zmluvu s príslušným zamestnávateľom, ani nedostáva za svoju
prácu odmenu.)

4.5 Ďalšie programy pre mládeţ a alternatívne vzdelávacie cesty
Slovenská republika je jednou z krajín EÚ s najniţším počtom ţiakov/študentov, ktorí vypadávajú zo
školy alebo predčasne opúšťajú školský systém, a preto majú alternatívne programy iba marginálne
miesto. Štatistika by však bola odlišná pre rómsku etnickú menšinu, najmä pre rómske obyvateľstvo
ţijúce v segregovaných osadách. Štatistika podľa etnickej príslušnosti však uţ nie je k dispozícii,
pretoţe je zakázané zberať údaje na etnickom princípe. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 iba
19,9 % osôb vo veku 20 aţ 24 rokov, ktorí sa hlásili k rómskej národnosti (a predstavujú iba zlomok
celého rómskeho etnika) dosiahlo vzdelanie na úrovni ISCED 3C alebo vyššej, na rozdiel od 89,4 %
celkovej populácie v tej istej vekovej skupine.
Existujú špecifické programy na pomoc integrácie nízkokvalifikovaných alebo neskúsených osôb na
trhu práce. Organizované sú však v rámci aktívnych politík trhu práce a nemoţno ich povaţovať za čisté
programy počiatočného OVP. Za prepojené s počiatočným OVP moţno povaţovať nasledujúce:
Prvá iniciatíva je určená dospelým bez dokončeného niţšieho sekundárneho vzdelania. Cieľom
programu je priviesť ich napäť do školy a pomôcť im dokončiť si základnú školu (a získať vysvedčenie
o dosiahnutí niţšieho sekundárneho vzdelania). Hoci „školy druhej šance“ sú programy dobre známe
z iných krajín, na Slovensku zatiaľ úspešné nie sú. Navyše vzdelanie na úrovni ISCED 2 je veľmi nízke
pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce v Slovenskej republike. Miera zamestnanosti obyvateľov
Slovenskej republiky vo veku 15 – 64 rokov so vzdelaním na úrovni ISCED 0 – 2 je jednou z najniţších
spomedzi krajín EÚ s 15,9 % v roku 2008 v porovnaní so 48,1 % v EÚ27.
Druhý nástroj APTP moţno povaţovať za ešte silnejšie previazaný s počiatočným OVP, pretoţe sa
uplatňoval v prípade absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí absolvovali pred najviac 2 rokmi
a nepodarilo sa im nájsť zamestnanie. Oprávnení absolventi dostávali príspevok (podstatne zvýšený od
roku 2008 na výšku ţivotného minima) po dobu šiestich mesiacov, ak ich prijala organizácia, ktorá im
ponúkla moţnosť zdokonaľovať si odborné zručnosti a získavať praktické skúsenosti v zamestnaní (viac
aktuálnych informácií nájdete v časti 5.3).
Nový školský zákon účinný od roku 2008 zaviedol pozitívnu zmenu tým, ţe obohatil rozsah kvalifikácií
(úrovní vzdelania). Študenti, ktorí zanechali základnú 9-ročnú školu bez dokončenia niţšieho stredného
(všeobecného) vzdelania, hoci opakovali ročníky, majú teraz príleţitosť dokončiť si niţšie stredné
odborné vzdelanie absolvovaním 2- alebo 3-ročnej „prípravy na jednoduché a pomocné práce“ na
úrovni ISCED 2C. Tieto programy boli pôvodne určené na udrţanie mladých ľudí vo vzdelávacom
procese, aby mohli nadobudnúť aspoň nejaké kompetencie. Na rozdiel od predchádzajúcich absolventov
predchádzajúceho programu, ktorého status bol nejasný, títo sú teraz v systéme jasne vymedzení. To by
mohlo vytvoriť priestor pre získanie kvalifikácie pre mnohých nízkokvalifikovaných dospelých, najmä
pre nezamestnaných, ktorí nedokončili základnú školu. Absolventi týchto programov sú v štatistike
UOE klasifikovaní ako absolventi „predodborného štúdia na úrovni ISCED 2“, a preto sú tieţ uvedení
v časti 4.2.

4.6

Odborné vzdelávanie a príprava na postsekundárnej (neterciárnej) úrovni

Tradične existovali v Slovenskej republike dva druhy postsekundárnych (neterciárnych) programov:
- nadstavbové programy pre absolventov na úrovni ISCED 3C a
- tri typy pomaturitných programov pre absolventov na úrovni ISCED 3A (inovačné programy,
špecializačné programy a kvalifikačné programy).
Ďalej sú novoustanovené programy vyššieho odborného štúdia, ktoré odráţajú dlhodobé skúsenosti
z experimentálnej realizácie inicializovanej v 90. rokoch v rámci programu PHARE.
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Tab. 29: Typy programov počiatočného OVP na postsekundárnej úrovni podľa reformy
2008/2009

Pomer

Program
štúdia/štúdium
Nadstavbové
Kvalifikačné
Špecializačné
Vyššie odborné
Inovačné

Prechod na
Dĺţka
Sektor ISCED Všeobecnovzdelávacie Výcvik v škole
iný smer
štúdia
a v pracovnom
štúdia
/odborné predmety
procese
(1)
3A
44-47 % / 56-53 %*
n/a
2
4A, 5B, 5A
(2)
4A
100 %
n/a
2 roky
5B, 5A
(3)
5B
100 %
n/a
2 roky
5A
(3)
5B
100 %
n/a
3 roky
5A
(2)
4A
100 %
n/a
6 mesiac.+ 4A, 5B, 5A

Poznámky: n/a – neplatí, pretoţe programy sa poskytujú v školách a príprava na pracovisku sa môţe uskutočniť
iba na základe dohody medzi školou a organizáciou, ktorá poskytuje pracovisko na prípravu
* Podiel všeobecno-vzdelávacích predmetov je o niečo vyšší v školách s vyučovacím jazykom menšín
(maďarčina)
(1) To isté platí v prípade študijného odboru s praxou uvedeného v bode (1) pod tab. 26 v časti 4.3 okrem
nasledujúcich: Špeciálne technické odbory, Veterinárske vedy, Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie,
Učiteľstvo , Zdravotnícke odbory (v gescii Ministerstva zdravotníctva);.
(2) Rovnaké ako v prípade študijného odboru s praxou uvedeného v bode (1) pod tab. 26 v časti 4.3 plus Fyzika
a matematika, Ekonomické vedy, Právne vedy, Špeciálne technické odbory a Bezpečnostné sluţby (obidvoje
v gescii Ministerstva vnútra (MV));
(3) Baníctvo a banícka geológia, Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, Elektrotechnika, Potravinárstvo,
Textil a odevníctvo, Doprava, pošty a telekomunikácie, Špeciálne technické odbory, Poľnohospodárstvo a lesné
hospodárstvo a rozvoj vidieka, Veterinárske vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby, Právne vedy,
Pedagogické vedy, Umenie, úţitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba, Zdravotnícke odbory (v gescii
Ministerstva zdravotníctva).

Programy nadstavbového štúdia sú určené pre absolventov na úrovni ISCED 3C, ktorí chcú získať
maturitné vysvedčenie na úrovni ISCED 3A, ktoré má vyšší status. Trvajú spravidla dva roky a končia
sa maturitnou skúškou osvedčujúcou vzdelanie na úrovni ISCED 3A. Tento druh programu je
poskytovaný dospelým nezávisle od veku. Pomerne často do tohto programu v dennom štúdiu nastupujú
18-roční absolventi programov ISCED 3C bezprostredne po skončení programu ISCED 3C. Starší
účastníci tu uprednostňujú externú formu štúdia.
Programy kvalifikačného štúdia trvajú najmenej dva roky a sú zavŕšené maturitnou skúškou. Tieto
štúdiá sa povaţujú za vzdelanie na úrovni ISCED 4A. Programy sú určené na získanie ďalšej alebo
novej kvalifikácie, pretoţe sa končia získaním maturitného vysvedčenia (v inom odbore, neţ odbor
predchádzajúceho štúdia).
Programy špecializačného štúdia trvajú najmenej dva roky a končia sa absolventskou skúškou. Tieto
štúdiá sú povaţované za vzdelanie na úrovni ISCED 5B. Tieto programy sú určené na získanie nových
špecifických vedomostí a zručností súvisiacich s predchádzajúcim vzdelaním a prípravou v tom istom
alebo podobnom odbore štúdia. Na rozdiel od kvalifikačných programov ich absolventi zo zákona
získavajú aj vyšší stupeň vzdelania, t.j. vyššie odborné vzdelanie.
Programy vyššieho odborného štúdia trvajú 3 roky a zavŕšené sú absolventskou skúškou. Na rozdiel od
špecializačných programov sa nevyţaduje úzke prepojenie s obsahom predchádzajúceho štúdia.
Absolventi získavajú vyšší stupeň vzdelania aj zo zákona, t.j. vyššie odborné vzdelanie.
Programy inovačného štúdia (na zdokonalenie a obnovenie zručností) trvajú najmenej 6 mesiacov a sú
zavŕšené záverečnou skúškou. Tieto štúdiá sú povaţované za vzdelanie na úrovni ISCED 4A. Tieto
programy sú určené na aktualizáciu predtým nadobudnutých vedomostí a zručností.
Označenia ISCED všetkých typov programov počiatočného OVP uvedených v predchádzajúcej tabuľke
pôvodne určil Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) pre účely štatistiky UOE. Označenie sa
týkalo obsahu a ukončovania programov. Problémom však bolo, ţe legislatíva tomuto označeniu
neposkytovala oporu, naopak stála s ním v protiklade. Nový školský zákon tento problém aspoň sčasti
odstránil od septembra 2008, pretoţe označenie ISCED sa pouţíva priamo v názve príslušného štátneho
vzdelávacieho programu. Napriek tomu sa vyššie odborné štúdium poskytované v stredných školách
označuje ako postsekundárne alebo terciárne, čím vzniká priestor pre ďalšie uznávanie niektorých
týchto programov ako terciárnych. Napriek označeniu ISCED 5B ich vysokoškolský zákon neakceptuje
ako terciárne programy.
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Všetky programy charakterizované a uvedené vyššie v tabuľke sú regulované rovnako ako programy
vyššieho sekundárneho vzdelávania charakterizované vyššie, pretoţe sa všetky poskytujú v stredných
odborných školách (SOŠ). Uvedené štátne vzdelávacie programy (pozri časť 4.3) teda upravujú
náleţitosti postsekundárneho štúdia (okrem inovačných programov) tak ako podrobnosti sekundárneho
štúdia pre príslušné sektory. Inovačné programy vypracovávajú školy autonómne v spolupráci s ďalšími
aktérmi, aby zabezpečili kvalitu a obstáli v konkurencii na trhu, a iba všeobecne súvisia s príslušnými
štátnymi vzdelávacími programami.
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky, v rámci postsekundárneho (neterciárneho) vzdelávania existujú iba
programy odborného vzdelávania. Navyše je pokles účasti, ktorá vrcholila v roku 2003, potvrdený aj
poklesom počtu absolventov (pozri časť 4.1).
Tab. 30: Počet študentov v postsekundárnom neterciárnom vzdelávaní podľa orientácie
ISCED 4
ISCED 4
ISCED 4
ISCED 4
Rok
%
%
spolu
spolu
predodborné
odborné
4 159
0
0
0
0
4 159
2007
4
802
0
0
0
0
4 802
2006
6 324
0
0
0
0
6 377
2003

%
100
100
100

Zdroj: Eurostat, údaje UOE

Zdá sa, ţe zníţenie počtu študentov v pomaturitnom štúdiu je spôsobené zavedením bakalárskeho štúdia
po implementácii Bolonskej deklarácie. Bakalárske štúdium na technických univerzitách predstavuje
hrozbu najmä pre vyššie odborné štúdium.
Tab. 31: Počet študentov na úrovni ISCED 5B* v Slovenskej republike
Rok
Vyššie odborné štúdium

2007
2 241

2006
2 824

2003
6 118

Index 2007/2003
0,37

Zdroj: Eurostat, údaje UOE

4.7 Odborné vzdelávanie a príprava na terciárnej úrovni
Hlavné charakteristiky počiatočného OVP na terciárnej úrovni
Podľa vysokoškolského zákona č. 172/1990 Zb. mali všetky slovenské verejné vysoké školy poskytovať
univerzitný typ vzdelávania. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, naposledy novelizovaný
zákonom č. 462/2008 Z. z., umoţňuje existenciu neuniverzitného vzdelávania a terciárneho vzdelávania
bez realizácie výskumu. Hodnotenie univerzít uţ prebieha a v roku 2009 by všetky súčasné univerzity
mali byť zaradené do kategórie
- univerzít (ktoré poskytujú vzdelávanie na všetkých troch stupňoch),
- vysokých škôl (ktoré poskytujú vzdelávanie na bakalárskom a magisterskom stupni, ale nie
doktorandské štúdium) a
- odborné vysoké školy (ktoré poskytujú najmä bakalárske štúdium a vykonávajú iba aplikovaný
výskum).
Všetky vysoké školy v snahe o kompatibilitu s Bolonskou deklaráciou prešli na trojstupňový model
štúdia: bakalárske, magisterské a doktorandské (okrem špecifických typov štúdia, napr. lekárskeho
a teologického). V Slovenskej republike sa však neposkytuje vysokoškolské vzdelávanie na úrovni 5B.
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky, podľa štatistiky UOE pre Slovenskú republiku sú účastníci
vzdelávania na úrovni ISCED 5B v skutočnosti študentmi vyššieho odborného štúdia uţ uvedeného
v časti 4.6, ktorí na rozdiel od vlastného očakávania aj očakávania škôl, ktoré poskytovali toto štúdium
pôvodne vo forme experimentálneho programu, nie sú povaţovaní za študentov vysokej školy. Na
rozdiel od toho uvádza nasledujúca tabuľka pomerne vysoký podiel účastníkov doktorandského štúdia.
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Tab. 32: Počty študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní podľa zamerania programu v roku 2006
Rok
ISCED 5+6 spolu
ISCED 5A
%
ISCED 5B
%
ISCED 6
%
197 943
184 380
93
2 824
1
10 739
5
2006
Zdroj: Eurostat, naposledy aktualizované: 4. júla 2008, dátum extrakcie: 9. marec 2009

Podmienky prijímania na vysokoškolské štúdium stanovujú príslušné univerzity a/alebo ich fakulty
autonómne. Vstupné testy nie sú povinné. V praxi ich uplatňujú iba tie univerzity/študijné odbory, kde
dopyt prevaţuje nad kapacitami. Na rozdiel od uvedeného môţu byť študenti prijatí bez vstupnej skúšky
na štúdium, o ktoré je nízky záujem, pričom jedinou podmienkou je dosiahnutie vzdelania na vyššej
sekundárnej úrovni (maturita). Keďţe študenti sa môţu prihlásiť na viac univerzít (programov), niektoré
univerzity organizujú v lete druhé kolo prijímacieho konania, aby nahradili študentov, ktorí boli úspešne
prijatí na viac programov a rozhodli sa pre iný program, a prilákali ďalších neumiestnených študentov.
Beţný študent, ktorý nastupuje na vysokú školu, má 19 rokov, pretoţe toto je beţný vek pre ukončenie
strednej školy. Absolventi dlhšej formy gymnázia, ktorí po skončení štvrtého ročníka základnej školy
pôvodne nastúpili do 8-ročného gymnázia, obvykle získavali maturitné vysvedčenie o rok skôr, a preto
mohli nastúpiť na vysokoškolské štúdium rovnako o rok skôr. Novoprijatí študenti v školskom roku
2008/2009 sú poslední, ktorí mali túto výhodu, pretoţe nový školský zákon odloţil nástup na dlhú
formu gymnázia aţ po skončení piateho ročníka základnej školy. Niektorí študenti nastupujú na
vysokoškolské štúdium starší, pretoţe absolvovali dlhšiu formu stredoškolského programu alebo z iných
dôvodov. Vo veku nad 26 rokov sú nepriamo trestaní tým, ţe musia povinne prispievať na financovanie
svojho štúdia, platiť si zdravotné poistenie a ich rodičia uţ nemajú nárok na detské prídavky a daňový
bonus (ak je rodič zamestnaný). Právna úprava hornej hranice pre prijímanie na vysokoškolské štúdium
neexistuje; staršie osoby však spravidla preferujú externú formu štúdia.
Na pokrytie nákladov na prijímacie konanie sa poţaduje malý registračný poplatok, ale za denné
štúdium na štátnych/verejných univerzitách sa školné neplatí. Študenti, ktorí študujú viac ako jeden
študijný program alebo študujú dlhšie ako je oficiálne stanovená dĺţka štúdia, sú však spoplatnení. Od
akademického roku 2008/2009 je oficiálne moţné štúdium na vysokej škole v externej forme štúdia
v dvoch reţimoch: študenti s lepšími výsledkami v prijímacom pokračovaní zdarma a študenti s horšími
výsledkami za poplatok. Počet študentov v externej forme štúdia je však regulovaný, pretoţe celkový
počet takýchto študentov na univerzite nesmie byť vyšší, ako celkový počet denných študentov. Okrem
tejto úpravy (ktorá podľa vysokoškolského zákona nebude platiť pre budúce odborné vysoké školy) je
počet študentov regulovaný aj výškou prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre danú školu formou zmluvy
s Ministerstvom školstva (MŠ) a vychádza zo vzorca pre ich výpočet (pozri odseky o financovaní
terciárneho vzdelávania v časti 9.1).
V súčasnosti trvá súvislé štúdium zahrňujúce prvé dva stupne päť rokov, niekedy šesť rokov.
Pokračujúce magisterské (inţinierske) štúdium trvá 2, 2,5 alebo 3 roky. Trojročné bakalárske štúdium
má obmedzenú popularitu, sčasti preto, lebo vysokoškolské vzdelanie je zdarma, s výnimkou študentov
popri zamestnaní nad oficiálne stanovené kvóty.
Doktorandské štúdium trvá 3 alebo 4 roky, v externej forme 5 rokov.
Formy poskytovania vzdelania
Programy dištančného vzdelávania boli pôvodne charakteristické pre štúdium popri zamestnaní
a v 90. rokoch boli propagované v rámci programu PHARE „Multi Country Co-operation in Distance
Education“. Bola vytvorená Slovenská sieť dištančného vzdelávania, ktorú tvorí Národné stredisko pre
dištančné vzdelávanie a štyri strediská dištančného vzdelávania v regiónoch, nazývané lokálne strediská
dištančného vzdelávania. Napriek zániku tejto siete a reprofilácii regionálnych stredísk podpora
dištančného vzdelávania prispela k väčšej variabilite v poskytovaní vysokoškolského vzdelania.
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Spolu

Súvislé**

Magisterské
(inţinierske)

Bakalárske

Tab. 33: Počet študentov* v dennom štúdiu podľa formy a stupňa štúdia v roku 2008
Forma a stupeň
Verejné VŠ
Súkromné VŠ
Štátne VŠ
Spolu
82 935
4 278
1 169
88 382
Prezenčné
911
0
0
911
Dištančné
1 687
0
0
1 687
Kombinované
Spolu

85 533

4 278

1 169

90 980

Prezenčné
Dištančné
Kombinované

24 281
262
1 960

631
0
0

118
0
0

25 030
262
1 960

Spolu

26 503

631

118

27 252

Prezenčné
Dištančné
Kombinované

18 985
27
0

0
0
0

103
0
0

19 088
27
0

Spolu

19 012

0

103

19 115

Prezenčné
Dištančné
Kombinované

126 201
1 200
3 647

4 909
0
0

1 390
0
0

132 500
1 200
3 647

Spolu

131 048

4 909

1 390

137 347

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), výpočet autori
Poznámky: * Iba študenti so slovenským štátnym občianstvom v dennom štúdiu VŠ okrem študentov PhD
k 31. októbru 2008
** Štúdium, ktoré obsahuje prvé dva stupne za sebou a neumoţňuje nástup naň po dokončení príslušného
bakalárskeho štúdia

Hoci dištančné štúdium a kombinované štúdium sú zastúpené vyšším podielom, o externej forme štúdia
je potrebné skonštatovať, ţe uskutočňovanie dištančného vzdelávania je v Slovenskej republike
nedostatočne rozvinuté. Sčasti ho po dlhú dobu brzdilo zaostávanie technického rozvoja infraštruktúry
vysokého školstva. So súčasným zlepšením moţností IKT a s lepším prístupom obyvateľstva k nim sa
očakáva aj zlepšenie v poskytovaní e-learningu, ak mu nebude brániť neochota starnúcich
pedagogických pracovníkov zmeniť tradičné vyučovacie metódy.
Prvky kurikula
Vysoké školy sú vo vypracovaní kurikula plne autonómne, ich jediným obmedzením je
- akreditačný postup, pretoţe štátny rozpočet neprispieva na náklady programov, ktoré nie sú
akreditované (zmluvy s Ministerstvom školstva) a
- rámcová charakteristika poţiadaviek študijného programu, v ktorom sú povinne stanovené hlavné
témy hlavných vedomostí absolventov (označované ako „jadro vedomostí“).
Tieto charakteristiky vypracovala expertná komisia pod gesciou Slovenskej rektorskej konferencie
(SRK) pre všetky odbory štúdia. Tieto „jadrá“ odborov štúdia sú predmetom ďalšieho vývoja a zmien.
Iba študijný program uvedený v sústave študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva,
ktoré sú v súlade s uvedenými „jadrami“ odborov štúdia, majú nárok na akreditáciu a neskôr na
certifikáciu.
Vypracovanie kurikula sa musí napokon pretaviť do návrhu na akreditáciu, ktorý musí obsahovať profil
absolventa spolu s charakteristikou teoretických vedomostí, praktických schopností (zručností),
doplňujúcich vedomostí a zručností. Aj keď vypracovanie kurikula v podstate spočíva na
kompetenciách, kvalita vypracovania je rôzna. Hoci všetky programy sú postavené na kreditoch,
podobne sa moţnosti individuálnych smerov príslušných programov rôznia. Akreditácia je v prevaţnej
miere zaloţená na vstupoch a ţiadna novinka v kurikule nesmie siahať za rámec dohodnutých kurzov
z hľadiska ich názvu a charakteristiky uvedených na informačnom liste.
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Úspešné dokončenie akreditovaných programov štúdia vedie k certifikácii (diplom o absolvovaní
bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia). Diplomy vydáva a podpisuje rektor univerzity,
pretoţe fakulty uţ nemajú právnu subjektivitu. Študentom zapísaným do programu, ktorý nemá
akreditáciu Akreditačnej komisie (AK) z dôvodov nedostatočnej kvality, nedostatočného počtu
kvalitných vyučujúcich alebo slabej činnosti vo výskume a vývoji, hrozí riziko, ţe nedostanú diplom,
alebo ţe budú musieť prestúpiť na inú vysokú školu, aby mohli vykonať štátnu skúšku. Štátna skúška,
po ktorej nasleduje vydanie diplomu, sa nesmie vykonávať v inštitúcii, ktorá nemá akreditáciu na
príslušný program.
Štátne skúšky pozostávajú z obhajoby magisterskej/bakalárskej práce a ústnej/písomnej skúšky
z predmetov uvedených v akreditačnej dokumentácii. Dôleţitosť celkového hodnotenia na rozdiel od
tradičného skúšania sa postupne zvyšuje.
Najvýznamnejší pokrok, trendy a moţné vplyvy na politiky vzdelávania a odbornej prípravy
Za posledných 20 rokov bolo zriadených veľa vysokých škôl vrátane súkromných. V roku 2008
existovalo 20 verejných, 3 štátne (vojenská akadémia, policajná akadémia a zdravotnícka univerzita
poskytujúca ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov) a 11 (vrátane zahraničných) súkromných
vysokých škôl. Zahraničná univerzita so sídlom v Českej republike poskytuje programy v Slovenskej
republike akreditované podľa slovenskej legislatívy. Spolu je teda 34 vysokých škôl na rozdiel od 13
v roku 1989.
V roku 2002 bola zriadená Katolícka univerzita v Ruţomberku poskytujúca vzdelávanie na základe
katolíckeho náboţenstva a v roku 2004 Univerzita J. Selyeho v Komárne pre maďarskú menšinu
s vyučovacím jazykom maďarským.
Nasledujúca tabuľka ukazuje výrazný nárast účasti vo vysokoškolskom vzdelávaní – viac
ako trojnásobný od roku 1990 a viac ako dvojnásobný od roku 1998.
Tab. 34: Počet študentov vysokoškolského štúdia ISCED 5A v Slovenskej republike
Index
Index
Rok
2007
2006
2000
1998
1990
2007/1998 2007/1990
2,01
3,38
Terciárne štúdium 5A 204 645 184 380 123 136 101 982 60 567
Zdroj: Eurostat, údaje UOE data (1998 – 2007), národná štatistika ÚIPŠ (1990 – akademický rok 1989/1990)

Nárast počtu absolventov je o niečo niţší, ale naďalej strmý a vzbudzuje otázky o štandardoch kvality.
Podľa údajov UOE Eurostatu v roku 2007 absolvovalo programy na úrovni ISCED 5A 34 019
absolventov na rozdiel od 18 516 absolventov v roku 1999.
Kratšie terciárne vzdelávanie by sa malo viac propagovať, aby sa zmenil postoj skupiny absolventov
stredných škôl, ktorá ho obvykle povaţuje za nedokončené magisterské štúdium. Navyše by malo byť
bakalárske štúdium prepracované tak, aby poskytovalo solídny základ pre uplatnenie sa na trhu práce.
Univerzity sú oveľa otvorenejšie voči CŢV teraz, keď závisia od príjmov z rôznych poskytovaných
platených aktivít. Na poskytovanie CŢV sa na univerzitách spravidla zriaďujú inštitúty CŢV. Navyše
CŢV poskytujú všetky fakulty v rámci svojej oblasti záujmu. Univerzity sú tieţ vedené súčasnými
finančnými predpismi k tomu, aby na CŢV zarábali, keďţe príspevok od štátu pokrýva iba časť ich
výdavkov.
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5.

Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava pre dospelých

5.1 Formálne vzdelávanie
5.1.1

Všeobecná situácia (štruktúra správy a riadenia a financovanie)

Hlavné ciele ďalšieho OVP a vzdelávania dospelých
Hlavné ciele ďalšieho OVP boli tradične vnímané cez prizmu hospodárstva ako osobný rozvoj
- na získanie vyššej kvalifikácie potrebnej pre pracovný postup;
- na zvýšenie zamestnateľnosti a
- vo všeobecnosti na zvýšenie produktivity, konkurencieschopnosti a hospodárskej efektívnosti
prostredníctvom zvyšovania príslušných zručností pre relevantné účely nezávisle od veku.
Hlavné ciele aktivít, ktoré sa povaţujú za vzdelávanie dospelých, sa tradične menej sústreďovali na
aspekty súvisiace so zamestnaním, ale skôr na kvalitu ţivota dospelých. Povaţovalo sa to za doplnkovú
aktivitu, najmä na uspokojenie osobných a spoločenských potrieb a záujmov nie nevyhnutne súvisiacich
s pracoviskom.
V súčasnosti sa na ďalšie OVP a vzdelávanie dospelých nahliada ako na neoddeliteľnú súčasť
celoţivotného vzdelávania/vzdelávania sa (CŢV). Aby bolo moţné lepšie pochopiť správanie sa
obyvateľstva vzhľadom k CŢV a vypracovať cielené zásahy v rámci politík, treba vzhľadom
k pouţívanej terminológii rozlišovať medzi učením sa dospelých motivovaným osobnou potrebou
a odbornou prípravou motivovanou poţiadavkami zamestnávateľov.
Rozvoj CŢV v budúcnosti ako priorita sa uvádza v Stratégii celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva, ktorú vláda prijala 25. apríla 2007, takto:
„Hlavným cieľom je dobudovať systém celoţivotného vzdelávania a systém celoţivotného poradenstva
tak, aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a pruţnému nadobúdaniu nových kvalifikácií
prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho aj v neformálnom systéme
vzdelávania a v systéme informálneho učenia sa za pomoci komplexných sluţieb poradenstva počas
celého ţivota človeka, a tým k udrţaniu čo najvyššej zamestnanosti a zvýšenie účasti populácie na
celoţivotnom vzdelávaní na 15% pri dodrţiavaní rovnosti príleţitostí.”
Podľa stratégie bolo potrebné do septembra 2007 (podľa opatrenia 8.2 stratégie) vypracovať nový zákon
o CŢV. Legislatívny zámer zákona schválila vláda dňa 6. júna 2007 a potom bola uprednostnená
príprava zákona o OVP, ktorý však tieţ nepriamo rieši CŢV, napríklad zriadením centier učenia na
základe spolupráce samosprávnych krajov a aktérov z príslušných sektorov hospodárstva. Predpokladá
sa, ţe zákon o CŢV nadobudne účinnosť v roku 2010. Viac informácií o legislatíve ďalšieho OVP
nájdete v časti 3.3.
Financovanie CŢV malo byť jednou z rozhodujúcich otázok riešenou novým zákonom o CŢV.
Ministerstvo školstva (MŠ) v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú
spoluprácu (SAAIC) zverejnila výzvu na vypracovanie analýzy moţností financovania CŢV a návrhu
vhodných nástrojov. Je však pravdepodobné, ţe analýza z dielne AJG Consulting bude v dôsledku
hospodárskej krízy mať iba slabý vplyv na postoj Ministerstva financií. Tradičná neochota Ministerstva
financií spolufinancovať CŢV z peňazí daňových poplatníkov s veľkou pravdepodobnosťou ešte
zosilnie v dôsledku prudkého poklesu daňových príjmov, zvyšujúceho sa deficitu štátneho rozpočtu
prekračujúceho maastrichtské kritériá a odporúčaných opatrení finančných úspor zo strany
makroekonómov.
Viac informácií o súčasnom stave financovania ďalšieho OVP nájdete v časti 9.2.
Súvislosti medzi formálnou kvalifikáciou a trhom práce
V Slovenskej republike neexistuje explicitne ustanovená Národná sústava kvalifikácií, ktorá by
zastrešovala všetky sektory, segmenty a vzdelávacie prostredia. Existujú rôzne segmenty formálnych
kvalifikácií a ich úprava sa rôzni podľa toho, do ktorého sektoru patria (pozri časť 5.1.2). Je veľmi
prísne stanovený systém programov počiatočného OVP prepojených na príslušné kvalifikácie, ktoré
moţno dosiahnuť aj prostredníctvom formálneho ďalšieho OVP určeného pre externú formu štúdia.
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Pokiaľ ide o potreby trhu práce, tieto štúdiá a kvalifikácie sú skôr určované ponukou neţ dopytom. Je
tomu tak sčasti vďaka tradícií a rezistencii k zmenám zo strany škôl a legislatívy, ale aj vďaka širším
profilom absolventov. Hoci sa aj tento systém stáva pruţnejším, moţno ho v porovnaní s ďalším OVP
zameraným na prípravu pre špecifické činnosti alebo povolania povaţovať za strnulý. Na rozdiel od
počiatočného OVP a segment formálneho ďalšieho OVP pre študentov v externej forme štúdia sa
ostatné segmenty ďalšieho OVP riadia prevaţne trhom. Takéto ďalšie OVP však zahŕňa tak formálne
ako aj neformálne prostredie: vzdelávanie v podnikoch, odbornú prípravu pre trh práce a na zvýšenie
zamestnanosti jednotlivcov môţeme, ale nemusíme označiť ako formálne ďalšie OVP. Legislatívou
stanovené špecifické kvalifikačné podmienky (niekedy nazývané osobitná odborná spôsobilosť)
spravidla znamenajú rozdiel. Nedá sa však povedať, či existuje vzťah medzi formálnymi kvalifikáciami
a trhom práce, pretoţe kvalifikačné podmienky určuje veľa aktérov s rôznymi skúsenosťami a filozofiou
a neexistuje univerzálna metodika, ktorá by citlivo identifikovala potreby trhu práce pre určovanie
vypracovaných a spoločne dohodnutých kvalifikačných poţiadaviek.
Hoci zatiaľ nebola prijatá ţiadna legislatíva na uznávanie čiastočných kvalifikácií a/alebo
predchádzajúceho vzdelávania sa, objavujú sa iniciatívy na pomoc osobám uplatniť sa na trhu práce bez
plne uznanej kvalifikácie (pozri časť 2.2). Niektoré aktívne školy poskytujúce OVP ponúkajú
modulárne programy prispôsobené špecifickým poţiadavkám (ktoré nezodpovedajú úplným profilom
príslušných absolventov) budúcich zamestnávateľov. Obvykle ide o výsledok dobrej spolupráce
trojuholníka, ktorého vrcholy tvorí zamestnávateľ, úrad práce a škola, keďţe náklady na štúdium hradí
zamestnávateľ a/alebo úrad práce.
Uznávanie čiastočných kvalifikácií bude upravené v novom zákone o CŢV.
Priblíţiť vzdelávanie sa k vzdelávajúcim sa
Po celej krajine existuje rozsiahla sieť stredných a vysokých škôl poskytujúcich OVP, ktoré študentom
v externej forme štúdia poskytujú počiatočné OVP, ako aj formálne ďalšie OVP. Keďţe ich kapacity
významne prekračujú dopyt, flexibilne pribliţujú vzdelávanie sa k vzdelávajúcim sa. Terciárne
inštitúcie sú pripravené vytvárať miestne pobočky vţdy, keď sa ukáţe dopyt. Podobne moţno
predpokladať, ţe ďalšie OVP uskutočňované na získanie sektorovej kvalifikácie sa tieţ správa podľa
poţiadaviek trhu a je poskytované flexibilne, keďţe je regulované samotnými podnikmi v miere, ako im
umoţňuje sektorová legislatíva. Objavili sa neoficiálne informácie o nedostatočnej flexibilite
spôsobenej protekcionizmom profesijných komôr. Očakáva sa, ţe s nárastom zručností IKT
obyvateľstva sa viac rozšíria kurzy na báze e-learningu. O počtoch a oblastiach štúdia formou
e-learningových kurzov, ktoré uţ boli úspešne realizované, neexistujú údaje. Existuje mnoţstvo
experimentálnych kurzov, ktoré sú však často zraniteľné, pretoţe sú závislé od projektového
financovania.
Mimovládne organizácie sa do ďalšieho OVP nezapájajú, ak samy ďalšie OVP neponúkajú v spolupráci
so školami. Podobne je vzdelávanie sa na pracovisku typické skôr pre neformálne neţ pre formálne
ďalšie OVP. Samozrejme, ţe odborná príprava na pracovisku je nevyhnutnou súčasťou formálnej
prípravy u špecifických povolaní, kde prax moţno získať iba na pracovisku. 1. septembra 2009
nadobudol účinnosť nový zákon o OVP, ktorý ustanovil zriaďovanie regionálnych centier OVP
s ponukou kvalitného počiatočného OVP a ďalšieho OVP na základe predchádzajúcich regionálnych
skúseností a skúseností v sektore (automobilový priemysel). Očakáva sa, ţe tieto regionálne centrá OVP
sa stanú lídrami v poskytovaní kvalitnej odbornej prípravy, pretoţe v spolupráci s regionálnymi orgánmi
a zamestnávateľmi (sektorovými aktérmi) budú vynikajúco vybavené.
5.1.2

Hlavné charakteristiky formálneho ďalšieho OVP

Charakteristika kvalifikácií
Zo zákona nie sú explicitne stanovené ţiadne úrovne kvalifikácií. Zákonom sú explicitne stanovené iba
stupne vzdelávania, od ktorých moţno čiastočne odvodiť úroveň kvalifikácie.
V prípade externého štúdia poskytovaného v stredných školách a vysokých školách moţno kvalifikácie
(ktoré však predstavujú iba stupeň vzdelania) vyjadriť ako úrovne ISCED. Úrovne ISCED 2C, 3A, 3C,
4A a 5B sú explicitne uvedené v rámci tzv. štátnych vzdelávacích programov, t. j. dokumentov
povinných pre vypracovanie školských vzdelávacích programov, v ktorých je rozpracované kurikulum
príslušnej školy. Úrovne ISCED 5A a 6 sú explicitne uznané v rámci vysokoškolského vzdelávania.
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Špecifické sektorové kvalifikácie sú spravidla definované ako spojenie stupňa vzdelania (ktorý môţe
byť klasifikovaný priamo ako úroveň ISCED), špecifických kvalifikačných podmienok niekedy
nazývaných osobitná odborná spôsobilosť a uţ nadobudnutých skúseností v príslušnej oblasti. Okrem
toho môţe kaţdý zamestnávateľ podrobne špecifikovať ďalšie poţiadavky na konkrétne pracovné
miesto. Jednotlivec, ktorý tieto ďalšie poţiadavky nespĺňa, sa povaţuje za nekvalifikovaného na toto
pracovné miesto, aj keď môţe byť plne kvalifikovaný pre zamestnanie súvisiace s týmto pracovným
miestom.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) poverilo spoločnosť Trexima Bratislava, s.r.o.,
aby na základe svojich skúseností z Českej republiky s implementáciou Integrovaného systému
typových pozícií aktualizovala Národnú sústavu povolaní. Trexima Bratislava sa tak tieţ stane
významným aktérom pri vypracovaní Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) kompatibilnej s Európskym
kvalifikačným rámcom (EKR). Očakáva sa, ţe Academia Istropolitana bude zodpovedať za projekt
financovaný z ESF, ktorý Ministerstvo školstva (MŠ) naplánovalo na úpravu slovenského NSK podľa
EKR.

Hlavní poskytovatelia formálneho ďalšieho OVP
Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) vedie zoznam poskytovateľov ďalšieho OVP na základe
registra Ministerstva vnútra (MV). V roku 2008 sa inštitút pri zbere údajov obrátil na 4 743
poskytovateľov. Počet súkromných a neštátnych poskytovateľov ďalšieho OVP sa od 90. rokov výrazne
zvýšil, niektorí z nich však neposkytujú ďalšie OVP pravidelne a niektorí sa zaujímajú iba o prípadnú
moţnosť ho poskytovať, ale zatiaľ tento záujem nemajú. Spomedzi neštátnych vzdelávacích inštitúcií
najväčšou a jedinou, ktorá má regionálnu sieť, je Akadémia vzdelávania so strediskami v 38 mestách po
celej krajine. Táto inštitúcia vznikla z dominantnej štátnej organizácie poskytujúcej vzdelávanie
dospelých za bývalého reţimu pred rokom 1989. Existuje samozrejme tieţ mnoţstvo silných
súkromných poskytovateľov, často prepojených na medzinárodne uznávané vzdelávacie inštitúcie, ktoré
pôsobia na trhu.
Zoznam vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacie aktivity kaţdoročne vypracováva ÚIPŠ a sú
k dispozícii na http://www.uips.sk/dalsie-vzdelavanie/. Dôleţitým zdrojom internetových stránok
a adries významných aktérov je internetová stránka Asociácie inštitúcií vzdelávania
dospelých www.aivd.sk.
Zoznam poskytovateľov ďalšieho OVP nájdete aj na mnohých komerčných internetových stránkach,
napr. na http://www.zlatestranky.sk/zs/hf/vzdelavacie-zariadenia-a-agentury. Zoznam kurzov (a ich
poskytovateľov) sa nachádza na www.education.sk. Zoznam akreditovaných programov s kontaktnými
adresami
poskytovateľov
má
Ministerstvo
školstva
k dispozícii
na
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642.
Nie vţdy je však v tomto zozname jednoznačne uvedené, či je príslušný kurz/program súčasťou
formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Okrem toho externé štúdium spravidla na týchto
zoznamoch uvádzané nie je.
Hlavné charakteristiky kurikula
Kurikulá, ktoré určujú stredné školy a vysoké školy pre formálne štúdium ďalšieho OVP v externom
štúdiu, zodpovedajú programom v dennom štúdiu, pretoţe externá a denná forma štúdia sú zo zákona
rovnocenné. Je tu rozdiel v počte prezenčných hodín, pretoţe viac miesta je ponechaného pre
individuálne štúdium. Od septembra 2009, s účinnosťou školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní majú kurikulá vychádzať z kľúčových kompetencií a výsledkov vzdelávania sa. Preto sa
postupne vypracovávajú kurikulá pre program denného štúdia a program externého štúdia zaloţené na
kľúčových kompetenciách a výsledkoch vzdelávania sa.
Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie (AK MŠ) zodpovedná za
akreditáciu vzdelávacích programov tieţ pri postupe hodnotenia návrhu a prostredníctvom predpísaného
formulára ţiadosti o akreditáciu podporuje vytváranie modulov a prístupy zaloţené na výsledkoch.
Kurikulá v rámci rezortného formálneho ďalšieho OVP upravuje rezortná legislatíva iným spôsobom.
Niektoré rezorty prijali prístup zaloţený na výsledkoch vzdelávania sa (napr. pre kvalifikácie v odvetví
jadrovej energetiky), v iných stále prevaţuje tradičný prístup zaloţený na povinných počtoch hodín
prípravy (napr. v autoškolách). V zdravotníctve, kde je formálne ďalšieho OVP regulované najviac, sú

59

programy akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva (MZ), ktoré na svojich
internetových stránkach uverejňuje zoznamy akreditovaných verejných a súkromných inštitúcií.
Mechanizmy zabezpečenia kvality
Ďalšie OVP poskytované v stredných školách a vysokých školách v rámci formálneho vzdelávania má
rovnaké mechanizmy pre zabezpečenie kvality ako počiatočné OVP. Školské vzdelávacie programy sa
musia pridrţiavať štátnych vzdelávacích programov, univerzitné programy musia byť predloţené na
akreditáciu Akreditačnej komisii, ktorá je poradným orgánom vlády.
Akreditačná komisia Ministerstva školstva zodpovedá za akreditáciu vzdelávacích programov a rovnako
ako Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva sa venuje najmä hodnoteniu vstupných podmienok;
kvalita výstupov spravidla ostáva na sily trhu a klientov. Neboli vypracované ţiadne programy
zabezpečenia kvality a mechanizmy zabezpečenia kvality zaloţené na špecifických európskych
nástrojoch (Spoločný rámec na zabezpečenie kvality (CQAF, Common Quality Assurance Framework)
a Európsky referenčný rámec na zabezpečenie kvality v OVP (EQARF, European Quality Assurance
Reference Framework for VET)) nie sú povinné. Zlepšenie v tejto oblasti sa očakáva od novej
legislatívy o CŢV.
Existuje však aj niekoľko pozitívnych príkladov z praxe: VUJE, a.s., je inţinierska spoločnosť, ktorá sa
venuje činnostiam v oblasti projektovania, dodávok, implementácie, výskumu a vzdelávania, najmä
v oblasti výroby jadrovej a konvenčnej energie. Vzdelávanie na získanie kvalifikácie pre pozíciu
technika jadrovej elektrárne je zaloţené na analýze pracovnej pozície a výsledkoch vzdelávania sa a je
certifikované podľa normy ISO 9001. Toto vzdelávanie je medzinárodne uznané a zúčastňujú sa na ňom
aj zahraniční špecialisti.
Hlavné charakteristiky vzdelávacích programov
O hlavných charakteristikách programov ďalšieho OVP informácie nie sú. Hoci všetky programy
formálneho ďalšieho OVP uvádzajú ciele, cieľovú skupinu, kritériá pre prijatie, dĺţku trvania,
hodnotenie a pokrok tak, ako sa to vyţaduje pre akreditačný postup, neexistujú prieskumy, ktoré by
analyzovali príslušné vlastnosti ďalšieho OVP. Pomer všeobecných kompetencií a odborných
kompetencií závisí od typu vzdelávania a podrobné údaje nie je moţné poskytnúť.
Predbeţný obraz o programoch podľa oblasti vzdelávania moţno získať z údajov Ministerstva školstva
o akreditovaných programoch (“vzdelávacie aktivity” podľa slovníka príslušnej legislatívy)
v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 35: Programy (“aktivity”) ďalšieho OVP podľa oblastí akreditovaných Ministerstvom
školstva
Programy
N
%
98
2,1
120
2,57
237
5,07
238
5,09
437
9,34
465
9,94
476
10,18
650
13,9
699
14,95
1 240
26,51
17
0,36
4 677
100

Oblasť
Pedagogika
Humanitné vedy a umenie
Všeobecné programy
Poľnohospodárstvo, Veterinárstvo
Technológia, Spracovanie, Výstavba
Zdravotníctvo, Sociálne zabezpečenie
Sluţby
Jazyky
Prírodné vedy, Matematika, Informatika
Sociálne vedy, Podnikanie, Právo
Ostatné
Spolu

Zdroj: MŠ
Poznámka: * V zozname sú uvedené programy akreditované v čase od 9. októbra 2003 do 23. júna 2008.
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Moţnosti OVP pre dospelých bez predchádzajúceho absolvovania OVP
Všetci občania majú moţnosť formálneho vzdelávania v externej forme štúdia na sekundárnej alebo
terciárnej úrovni (po splnení kritérií pre prijatie, ku ktorým obvykle patrí dosiahnutie úrovne vzdelania
a v špecifických prípadoch aj zdravotný stav) kedykoľvek počas ich ţivota.
Okrem toho majú dospelí moţnosť zúčastňovať sa na certifikovanom vzdelávaní, ktoré poskytujú rôzne
inštitúcie v rámci programov ďalšieho OVP akreditovaných Akreditačnou komisiou Ministerstva
školstva SR pre ďalšie vzdelávanie. V tom prípade však závisí od zamestnávateľa, či takého osvedčenie
uzná ako náhradu za formálnu kvalifikáciu alebo nie. V niektorých prípadoch stačia tieto osvedčenia na
vykonávanie ţivnosti (napr. masérske sluţby), ako podrobne ustanovuje príloha uţ spomenutého
ţivnostenského zákona č. 455/2001 Z. z. V niektorých prípadoch sú tieto osvedčenia a prax dostatočné
na výkon ţivnosti.
Uchádzači o zamestnanie majú podľa zákona č. 5/2000 Z. z. o sluţbách zamestnanosti nárok na
vzdelávanie a prípravu pre trh práce. V niektorých prípadoch sa uchádzači o zamestnanie zúčastňujú na
rekvalifikačných kurzoch „ušitých na mieru", ktoré vyhovujú poţiadavkám potenciálneho/budúceho
zamestnávateľa (na základe dohody úradu práce s potenciálnym/budúcim zamestnávateľom), ktorý uzná
získané osvedčenie ako dostatočné na výkon dohodnutej práce.
Programy dištančného vzdelávania
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky, dištančné vzdelávanie tradične poskytujú vysoké školy v externom
štúdiu.
Tab. 36: Počet študentov* v programoch externého štúdia na VŠ** podľa formy štúdia
k 31. októbru 2008
Forma
Verejné VŠ
Súkromné VŠ
Štátne VŠ
Spolu
41 601
20 467
2 898
64 966
Prezenčná
5 155
487
0
5 642
Dištančná
3 533
2 821
0
6 354
Kombinovaná
50 289
23 775
2 898
76 962
Spolu
Zdroj: ÚIPŠ
Poznámky: * Iba študenti so slovenským štátnym občianstvom
** Okrem doktorandského štúdia

Program PHARE „Multi Country Co-operation in Distance Education“, ktorý bol realizovaný
v priebehu rokov 1995 – 1999, viedol k vytvoreniu Národného strediska dištančného vzdelávania a tieţ
Slovenskej siete dištančného vzdelávania. Hoci Národné stredisko dištančného vzdelávania prestalo
fungovať v roku 2000 a pretransformovalo sa na Inštitút celoţivotného vzdelávania (ICV) pri
Slovenskej technickej univerzite, podobne došlo k transformácii ďalších členov siete a aktivity v rámci
univerzity ostali zachované. Zo zoznamu stránok zaregistrovaných na www.moodle.org vidno, ktoré
inštitúcie podporujú e-learning v rámci jeho najpopulárnejšej bezplatnej platformy.
Ako to explicitne uvádza § 54 (10) školského zákona č. 245/2008 Z. z., dištančné vzdelávanie môţu
poskytovať aj stredné odborné školy. Údaje o tomto však nie sú k dispozícii, pretoţe nie sú súčasťou
pravidelného zberu dát ÚIPŠ.
V súčasnosti je poskytovanie dištančného vzdelávania či jeho ďalší rozvoj spojené primárne s ESF ako
zdrojom financovania. Univerzity majú záujem o postupný rozvoj virtuálnych univerzít/campusov, ale
obvykle ich brzdí nedostatok zdrojov a neochota pracovníkov zniţovať rozsah prezenčného vyučovania.
Napriek tomu viacero univerzít pracuje na tvorbe centier dištančného vzdelávania. Navyše poskytujú
dištančné vzdelávanie rôzne inštitúty CŢV v rámci súťaţe na trhu.
Dištančné vzdelávanie postupne nadobúda dôleţitosť v profesijnom raste zamestnancov. Dokonca aj
ďalšie vzdelávanie učiteľov poskytované tradične prezenčnou formou v regionálnych inštitúciách
ďalšieho vzdelávania sa mení v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov na cestovné náklady
a neochoty riaditeľov škôl uvoľňovať učiteľov zo školy v čase vyučovania. Ako dobrý príklad poslúţi
e-learningový kurz personálneho manaţmentu, ktorý poskytuje Metodicko-pedagogické centrum
Bratislava v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, pre
ktorý vyuţíva ľudské a technické zdroje bývalého Lokálneho strediska dištančného vzdelávania
a financovaný je z ESF.
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Ako sa obyvateľstvo lepšie oboznamuje s IKT, na trhu vysoko konkurenčného ďalšieho OVP/CŢV
pribúdajú tak programy dištančného vzdelávania zo strany súkromných poskytovateľov ďalšieho OVP
ešte dynamickejšie, neţ zo strany verejných poskytovateľov.
Opatrenia na uľahčenie prístupu k ďalšiemu OVP
Na podporu uľahčenia prístupu k ďalšiemu OVP a uľahčenie ďalšieho OVP v podnikoch okrem
financovania z ESF neexistujú ţiadne explicitné opatrenia. Zámerom je ustanoviť špecifické opatrenie
zákonom o CŢV, ako to bolo vidno z § 27 návrhu zákona zo začiatku roka 2009, ktorý obsahoval o. i.
daňové stimuly a vzdelávacie poukazy. Nie je však pravdepodobné, ţe medzi kľúčovými aktérmi by
mohla v blízkej budúcnosti nastať dohoda o primeranom opatrení. Moţno to predpokladať z výsledku
rokovania o novom zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Tento zákon
ustanovuje zriadenie Fondu rozvoja odborného vzdelávania ako neštátneho právneho subjektu, ktorý
sústreďuje prostriedky z darov národných a medzinárodných subjektov (okrem orgánov štátnej správy)
a dobrovoľné príspevky zamestnávateľov. Preto nie je typickým nástrojom podľa princípu „train or pay“
(t. j. financuj vzdelávanie priamo alebo prispievaj na vzdelávanie do fondu) a s vysokou
pravdepodobnosťou bude trpieť nedostatkom financií. Pre budúce diskusie o fiškálnej stimulácii CŢV je
to tieţ znakom nedostatočnej podpory formou daňových stimulov alebo odvodových nástrojov.
Hlavné nástroje na podporu profesionalizácie kurzov, kompetencií v oblasti hodnotenia a e-learningu
zatiaľ pochádzajú z ESF a Programu CŢV (najmä z programu Leonardo da Vinci). Slovenská republika
potrebuje nový systémový nástroj na uľahčenie prístupu k ďalšiemu OVP (pozri aj štatistiky uvedené
v ďalšom odseku „Poznámky k štatistickým údajom“).
Finančná kríza nemá na ďalšie OVP ţiadny vplyv, moţno okrem ďalšieho OVP v rámci organizácií
finančných sluţieb z dôvodu klesajúcich ziskov. Na druhej strane a na rozdiel od tohto predpokladu je
tieţ moţné, ţe reštrukturalizácia finančného sektoru povedie k potrebe ďalšieho vzdelávania, pretoţe
opatrenia na zníţenie nákladov a reorganizácia môţu vyvolať potrebu rekvalifikácie pracovníkov na
nové úlohy. Zatiaľ však oficiálne dôkazy ani o jednom nie sú. Hospodárska kríza vyvolaná finančnou
krízou a prudký ,pokles dopytu po hlavných slovenských produktoch viedol k vysokému nárastu
nezamestnanosti. Slovenská vláda preto vyhlásila boj proti nezamestnanosti za prioritu č. 1
a signalizovala podporu zamestnávateľom postihnutým nízkym dopytom po ich výrobkoch spôsobeným
krízou, ak sa rozhodnú, ţe nebudú prepúšťať zamestnancov. To otvára priestor na vzdelávanie
zamestnancov v čase, ktorý bol pôvodne určený na prácu.
Poznámky k štatistickým údajom
Slovenská republika má najvyšší podiel obyvateľstva s OVP získaným v rámci počiatočného
formálneho vzdelávania v EÚ (podľa Eurostatu napr. 74 % študentov v programoch odborného
vzdelávania na úrovni ISCED 3 v sekundárnom a vyššom sekundárnom vzdelávaní na rozdiel od 46 %
v EÚ v roku 2006). Účasť dospelých na formálnom vzdelávaní je zároveň veľmi nízka (podľa
doplnkového modulu Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) 2005 je to 0,8 % oproti 5,2 %
v EÚ 25 z obyvateľstva so vzdelaním na úrovni ISCED 3 a 2,9 % oproti 8,5 % pre obyvateľstvo
s ISCED 5 – 6).
Tab. 37: Účasť 25 aţ 64-ročných osôb na formálnom vzdelávaní podľa dosiahnutého vzdelania
a pracovného statusu (%)
ISCED 3
ISCED 5+6
Spolu
Zamest Nezam
Neakt
Spolu
Zamest Nezam
Neakt
5,2
3,8
7
10,3
8,5
7,3
15,1
14,3
EÚ25
0,8
0,6
:
2,1
2,9
2,6
:
:
SR
Zdroj: Doplnkový modul VZPS 2005 Eurostatu pre CŢV (referenčný rok 2003)
Poznámky: : – Informácie nie sú k dispozícii; Zamest – zamestnaní; Nezam – nezamestnaní; Neakt – neaktívni
(napr. osoby, ktoré navštevujú vzdelávacie inštitúcie, dôchodcovia, osoby starajúce sa o rodinu atď.)

Nezávisle od nízkej celkovej účasti, ktorú moţno vysvetliť relatívne vysokou úrovňou
vzdelania/kvalifikácie mládeţe, takto Slovenská republika tieţ trpí Matúšovým efektom – zvýšeným
podielom účastníkov vzdelávania s dosiahnutým stupňom vzdelania, čo dokladuje predchádzajúca
tabuľka. Toto je tieţ dôvodom na zmenu opatrení, aby sa výrazne zvýšil záujem osôb s nízkymi
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príjmami o vzdelávanie. Existujú aj ďalšie údaje, ktoré potvrdzujú nízku účasť na ďalšom OVP. S 3,9 %
dospelej populácie vo veku 25 – 64 rokov, ktoré sa zúčastňovali na vzdelávaní a príprave v roku 2007
a s 3,3 % v roku 2008 Slovenská republika ani zďaleka nedosahuje benchmark pre rok 2010. Navyše
podľa údajov zozbieraných v rámci prieskumu ďalšej odbornej prípravy CVTS3 (Continuing Vocational
Training Survey) v roku 2005 Slovenská republika nedosahuje priemer EÚ27 (38 % v porovnaní so
49 %) v podiele podnikov, ktoré poskytujú kurzy ďalšieho OVP. S veľkou pravdepodobnosťou tradične
silné zameranie na počiatočné OVP spôsobuje nedostatočné povedomie o potrebe zásahov na podporu
ďalšieho OVP.

5.2 Neformálne vzdelávanie
5.2.1

Všeobecné východiská

Neformálne vzdelávanie prestavuje relatívne nový pojem vedeckých diskusií v Slovenskej republike.
Neformálnemu vzdelávaniu nie je venovaná ţiadna v súčasnosti platná legislatíva. Podobne ako pojem
„neformálne vzdelávanie sa“ sa častejšie pouţíva pod vplyvom aktivít Európskej únie, najmä od čias
konzultácií o Memorande celoţivotného vzdelávania. Neformálne vzdelávanie bolo prvýkrát definované
v politickom dokumente vlády pod názvom Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného
poradenstva takto: „Prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je
ukončené vydaním oficiálnych dokladov o získaní kvalifikácie. Môţe sa organizovať na školách mimo
ich hlavnej činnosti, v organizáciách, ktoré boli vytvorené na doplnenie programov vzdelávania vo
formálnom systéme, na pracoviskách, v záujmových organizáciách a pod.“
Najnovšie definície „neformálneho vzdelávania“ a „neformálneho učenia sa“ v dokumente vlády
celkom charakteristicky pochádzajú z návrhu na implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca
v Slovenskej republike ako reakcia na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady. Na rozdiel od
predchádzajúcej definície sa hlavný cieľ neformálneho vzdelávania zmenil a bol doplnený takto:
“doplniť, rozšíriť alebo prehĺbiť vedomosti, zručnosti a kompetencie jednotlivca”.
V súčasne platnom zákone č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti pojem „ďalšie vzdelávanie“ zahrňuje rôzne
formy vzdelávania, ktoré nie sú formálne (dokonca aj niektoré segmenty formálneho) bez
zdôrazňovania klasifikácie a detailného rozlišovania rozdielov medzi nimi. V návrhu zákona o CŢV sa
navrhuje pouţívať pojem „neformálne vzdelávanie“. Po prvý raz a na rozdiel od predchádzajúceho
chápania sa neformálne vzdelávanie v budúcnosti bude ukončovať získaním kvalifikácie, prevaţne
čiastočnej kvalifikácie.
Neformálne vzdelávanie v striktnom zmysle slova (t.j. na základe osobnej potreby, ktorého výsledkom
nie je certifikácia stupňa vzdelania alebo kvalifikácie) nie je v podstate ani regulované ani podporované
ţiadnou finančnou schémou. V dôsledku tvrdej konkurencie na trhu sa poskytovatelia samozrejme
snaţia propagovať svoje produkty prostriedkami, ktoré moţno povaţovať za výsledky regulácie.
Napríklad poskytovatelia označujú svoje kurzy za akreditované Ministerstvom školstva alebo jednotliví
lektori vyhlasujú, ţe sú certifikovanými lektormi Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.
Keďţe neformálne vzdelávanie v striktnom zmysle slova je regulované iba trhovými silami, viditeľní sú
jednotliví poskytovatelia: mimovládne organizácie a drobní ţivnostníci vedľa silných, často
medzinárodných organizácií. Napriek zaostávaniu v pouţívaní IKT vo vzdelávaní na prelome tisícročí
je e-learning na vzostupe, pretoţe moţnosti pripojenia a dostupnosť širokopásmových sluţieb sa
zlepšuje.
Moţno zdôrazniť iba dva body, ktoré sú brzdou snáh priviesť vzdelávanie sa bliţšie k vzdelávajúcemu
sa – nedostatok prostriedkov v chudobných rodinách a nedostatočný prístup k informáciám o kvalite
príslušných kurzov umoţňujúcich rozlišovať poskytovanie vzdelávania z hľadiska kvality.
5.2.2

Hlavné charakteristiky neformálneho ďalšieho OVP

Hlavné inštitúcie a poskytovatelia
Ako uţ bolo naznačené, ďalšie OVP a vzdelávanie dospelých sa teraz povaţujú za neoddeliteľnú súčasť
celoţivotného vzdelávania/vzdelávania sa bez ohľadu na to, či ide o vzdelávanie/učenie sa formálne
alebo neformálne. Hlavnou vlastnosťou neformálneho ďalšieho OVP je to, ţe ide obvykle o náhodné,
krátkodobé vzdelávanie zamerané na zdokonalenie konkrétnych zručností spojené s lepším výkonom
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v práci. Z tohto pohľadu sú hlavnými poskytovateľmi podniky a/alebo poskytovatelia vzdelávania, ktoré
si podniky najímajú. Hlavní poskytovatelia sú zaregistrovaní Asociáciou inštitúcií vzdelávania
dospelých v SR, s propagáciou na rôznych portáloch uţ uvedených v časti 5.1.2, pretoţe nie je vţdy
moţné čiarou oddeliť poskytovateľov čisto formálneho a čisto neformálneho vzdelávania.
Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) vedie zoznam poskytovateľov ďalšieho OVP na základe
registra Ministerstva vnútra (MV) a pri zbere štatistických údajov sa kaţdoročne obracia na tisícky
poskytovateľov. Hoci počet súkromných a neštátnych poskytovateľov ďalšieho OVP sa v 90. rokoch
významne zvýšil, niektorí z nich ho neposkytujú pravidelne. Poskytovanie vzdelávania nie je
regulované, drobní ţivnostníci a firmy uvádzajú vzdelávanie ako jednu zo svojich činností, aby si do
budúcnosti ponechali otvorené moţnosti.
Spomedzi neštátnych vzdelávacích inštitúcií najväčšou a jedinou, ktorá má regionálnu sieť, je Akadémia
vzdelávania so strediskami na 38 mestách po celej krajine. Vznikla privatizáciou najväčšej siete
vzdelávania dospelých za bývalého reţimu. Postupne je na trhu stále viac silných medzinárodne
uznávaných poskytovateľom vzdelávania. Prehľad kurzov a ich poskytovateľov môţete nájsť na portáli
www.education.sk.
O neformálnom vzdelávaní neexistujú špecifické údaje, pretoţe jediný oficiálny zber údajov vykonáva
ÚIPŠ na základe zákona o ďalšom vzdelávaní, ktorý sa sústreďuje na „ďalšie vzdelávanie“, ktoré
v skutočnosti zahŕňa aj aktivity formálneho „ďalšieho vzdelávania“.
Postavenie a hlavné charakteristiky poskytovania vzdelávania v neformálnom vzdelávaní
Postavenie neformálneho vzdelávania nie je upravené legislatívou a ani obyvateľstvo ho nevníma
explicitne. Obvykle sa zaraďuje pod tradičné pojmy ďalšie vzdelávanie alebo vzdelávanie dospelých.
O explicitnom poskytovaní vzdelania v neformálnom vzdelávaní sa veľa nevie. Štatistické údaje, ktoré
sú k dispozícii zo zberu údajov o oficiálnom „ďalšom vzdelávaní“ sa prekrývajú s formálnym
vzdelávaním a zároveň obsahujú rôzne (a v podstate veľmi rozdielne) druhy neformálneho vzdelávania.
Tab. 38: Vzdelávacie programy, vzdelávaní a absolventi podľa druhu vzdelávania v roku 2008
Druh vzdelávacej činnosti
Ďalšie odb. vzdelávanie profesijné
(špecializačné, dopl., rozš.)
Na získanie stupňa vzdelania
Záujmové a občianske vzdelávanie
Iné
Neposkytnutý údaj
Spolu

VP

%

Vzdelávaní

%

Absolventi

%

2 261

64,12

286 499

73,83

217 276

74,59

173
635
430
27
3 526

4,91
18,01
12,20
0,77
100

6 939
41 002
52 775
834
388 049

1,79
10,57
13,60
0,21
100

6 098
22 648
43 054
2 202
291 278

2,09
7,78
14,78
0,76
100

Zdroj: ÚIPŠ
Poznámka: VP – vzdelávacie programy

Ako uţ bolo uvedené, neformálne vzdelávanie v striktnom zmysle slova je silne určované dopytom,
a preto je flexibilné a nepridrţiava sa formálnych predpisov pre programovanie. Obvykle je vnímané
ako „vzdelávanie dospelých motivované vlastným záujmom“. Oficiálne nie sú známe ţiadne
marketingové štúdie napriek tomu, ţe poskytovatelia istotne vykonávajú určitý jednoduchý ad hoc
prieskum v tejto oblasti. Poskytovanie, postupy registrácie a ceny sú plne ponechané na trh a závisia od
učiacej sa komunity (zdruţenia, mimovládne organizácie atď.). V ostatnom prípade môţe byť
vzdelávanie poskytované zdarma, nepriamo hradené z členského alebo z inak získaných zdrojov. Celé
programovanie je podriadené konečnému cieľu prilákať osoby, ktoré za vzdelávanie zaplatia alebo
prispejú na poslanie komunity.
Niečo podobné platí pre individuálne motivované vzdelávanie zamerané na zdokonalenie pracovných
zručností pre zamestnanie alebo podnikanie, kde daná osoba vidí prijímanú pridanú hodnotu a povaţuje
ju za viac, neţ sú formálne atribúty vzdelania, či dokonca diplom o dosiahnutom vzdelaní.
Existuje tieţ segment neformálneho vzdelávania, ktorý sa pribliţuje formálnemu vzdelávaniu, pričom
dobrovoľne preberá rôzne formálne predpisy pre vzdelávanie. V tomto segmente sa obvykle ponúka
rozmanité predkvalifikačné vzdelávanie a príprava, ktoré môţu zlepšiť vedomosti, zručnosti
a kompetencie poţadované pre príslušnú kvalifikáciu. Badateľná je tendencia, ţe nový zákon o CŢV
bude okrem iného riešiť tento segment neformálneho vzdelávania a zriadi inštitúcie a mechanizmy
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akreditácie. Uznaním existencie čiastočnej kvalifikácie môţe tento zákon tieţ stimulovať neformálne
vzdelávanie zamerané na zdokonalenie pracovných zručností, čoho dôsledkom bude moţnosť mať
uznané/validované neformálne/informálne vzdelávanie sa. Ţiaden projekt, ktorý má za cieľ vydláţdiť
cestu neformálnemu a informálnemu vzdelávaniu sa k akreditácii, sa zatiaľ nezačal realizovať. Jediné uţ
jestvujúce skúsenosti sú spojené s medzinárodnými projektmi so slovenskou účasťou. Z nich moţno
spomenúť projekt EPANIL (European Common Principles for the Accreditation of Non-Formal and
Informal Learning in Lifelong Learning CZ/04/B/F/PP-168010, http://www.epanil.net/) programu
Leonardo da Vinci a projekt ATENA (Centre for the Development of Non-Formal Learning and
Personal Development, SOP HR 2004/1-189) financovaný z ESF.
Veľmi dôleţitou súčasťou neformálneho vzdelávania, ktorá však nie je ani predmetom štúdia ani
explicitnej štatistiky, je neformálne vzdelávanie/vzdelávanie sa v podnikoch, ktoré je obvykle
motivované poţiadavkami zamestnávateľa. Je moţné, ţe je striktne regulované internými predpismi, ale
nevedie k formálnej kvalifikácii. Účastníci nevnímajú podnikové školenia či dokonca odbornú prípravu
priamo na pracovisku ako „vzdelávanie“ najmä preto, lebo tieto aktivity trvajú pomerne krátko. Zdá sa,
ţe časté krátkodobé vzdelávacie/učebné aktivity či aktivity, ktoré nie sú vnímané ako vzdelávanie, sú
jednou z moţností, ako vysvetliť ďalej opísaný rozpor.
Štatistické údaje, trendy a moţné vplyvy na politiky vzdelávania a odbornej prípravy
Štatistika Eurostatu o CŢV charakterizuje Slovenskú republiku ako jednu z najslabších krajín EÚ čo sa
týka početnosti dospelej populácie vo veku 25 – 64 rokov zúčastňujúcej sa na vzdelávaní a odbornej
príprave (3,7 % v roku 2003 a v roku 2008 dokonca 3,3 %, hlboko pod benchmarkom 12,5 % pre rok
2010). Na rozdiel od toho iné údaje z roku 2003 pochádzajúce z doplnkového modulu CŢV za rok 2005
(Výberové zisťovanie pracovných síl, VZPS) predstavujú Slovenskú republiku nad priemerom EÚ25
v oblasti neformálneho vzdelávania.
Tab. 39: Účasť 25 aţ 64-ročných osôb na neformálnom vzdelávaní podľa dosiahnutého vzdelania
a pracovného statusu (%)
ISCED 2
ISCED 3+4
ISCED 5+6
Spolu Zamest Nezam Neakt Spolu Zamest Nezam Neakt Spolu Zamest Nezam Neakt
9
7,6
2,8
16,4 18,9 14,8
6,7
30,9 33,7 22,7
13
EÚ25 6,5
6,7
20,9
:
:
19,7 25,8
7,8
2,4
41,2 45,2
:
11,1
SR
Zdroj: Doplnkový modul VZPS 2005 Eurostatu pre CŢV (referenčný rok 2003)
Poznámky: : - Informácie nie sú k dispozícii; Zamest – zamestnaní; Nezam – nezamestnaní; Neakt – neaktívni
(napr. osoby, ktoré navštevujú vzdelávacie inštitúcie, dôchodcovia, osoby starajúce sa o rodinu atď.)

Podobne ako v prípade údajov o účasti osôb vo veku 25 aţ 64 rokov na formálnom vzdelávaní v tab. 37
(časť 5.1.2), opäť vidno Matúšov efekt: podiel účastníkov narastá spolu s dosiahnutým stupňom
vzdelania zo 6,7 % v ISCED 2 na 41,2 % v ISCED 5+6. Na rozdiel od údajov o formálnom vzdelávaní
je však podiel účastníkov oveľa vyšší na všetkých stupňoch dosiahnutého vzdelania, v celkových
údajoch o populácii a zamestnaných účastníkoch je dokonca nad priemerom EÚ.
Navyše ďalšie údaje prieskumu ďalšej odbornej prípravy CVTS3 (Continuing Vocational Training
Survey) ukazujú, ţe podiel všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní vo všetkých
podnikoch (38 %), je nad priemerom EÚ27 (33 %). Toto všetko môţu orgány povaţovať za dôkaz, ţe
intervencia nie je aţ taká urgentná.
Na druhej strane sú údaje týkajúce sa benchmarku pre rok 2010 sledované starostlivejšie a trvalo nízky
podiel dospelých účastníkov vzdelávania a prípravy viedol k vyhláseniam o naliehavosti zmien:
Ministerstvo školstva (MŠ) v rámci svojej Stratégie celoţivotného vzdelávania prijatej vládou dňa
25. apríla 2007 vyhlásilo, ţe v roku 2015 dosiahne zlepšenie aţ na 15 %. Či však moţno očakávať
podstatné zlepšenie, bude závisieť od fiškálnych stimulov pre jednotlivcov a malé a stredné podniky.
Ani finančná podpora novoprichádzajúcich investorov a postoj veľkých/bohatých podnikov v prospech
prípravy, ani ESF však podľa údajov Eurostatu o CŢV neprispeli k zvýšeniu počtu účastníkov prípravy
v období rokov 2004 – 2008 (4,3 %, 4,6 %, 4,1 %, 3,9 % a 3,3 % počas uvedených rokov).
Moţno predpokladať, ţe obyvateľstvo krajiny má oveľa pozitívnejší postoj voči vzdelávaniu sa, čo
vidno z údajov Eurostatu v porovnaní s benchmarkom pre CŢV. Na identifikáciu základu ďalšej
intervencie je potrebná podrobná analýza príslušných údajov.
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5.3 Opatrenia na pomoc uchádzačom o zamestnanie a osobám ohrozeným vylúčením
z trhu práce
Nezamestnaným a ďalším osobám s rizikom vylúčenia z trhu práce sú určené sluţby zamestnanosti
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a sieťou úradov po celej krajine. Sluţby zamestnanosti
upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Tento zákon tieţ
špecifikuje znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorých detailne opisuje v § 8(1) takto:
a. občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia
pred menej ako dvoma rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len
„absolvent školy“);
b. občan starší ako 50 rokov veku,
c. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z posledných
16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dlhodobo
nezamestnaný občan“),
d. občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej
prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, ţe nemohol zosúladiť
pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností,
e. občan, ktorý je rodičom, alebo osoba podľa osobitného predpisu, starajúca sa najmenej o tri deti,
alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa,
f. občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie
je občan so zdravotným postihnutím,
g. občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo
občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,
h. občan so zdravotným postihnutím,
i. občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
j. prisťahovalec, ktorému bol poskytnutý azyl,
k. občan nezamestnaný z rôznych dôvodov inej ako subjektívnej povahy (napr. organizačné zmeny,
riziko choroby z povolania atď.),
l. občan, ktorý predčasne ukončil štúdium na strednej škole,
m. občan s osobitným statusom s ohľadom na nápravno-výchovnú alebo inú inštitucionálnu
starostlivosť.
Sústredenú pozornosť na aktívnu politiku trhu práce (APTP) ako prostriedok uplatnenia sa
znevýhodnených skupín na trhu práce explicitne zdôrazňuje § 11 (1) d tohto zákona. Nástroje APTP
vytvárajú tri skupiny určené na zvýšenie zamestnateľnosti, vytváranie nových pracovných príleţitostí
a zachovanie pracovných miest. Príslušné nástroje spolu s uvedením ich rozsahu v zmysle počtu osôb,
ktorých sa týkajú, sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. V nej tieţ vidno, ţe v roku 2008 boli zavedené
nové nástroje.
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Tab. 40: Počet zaradených osôb alebo vytvorených
podľa zákona č. 5/2008
Nástroje
2004
2005
APTP
-*
-*
§ 32
-*
-*
§ 43 (7)
-*
-*
§ 43 (10)
-*
-*
§ 43 (11)
27 208
35 689
§ 46
0
64
§ 47
-*
-*
§ 48b
5 618
9 908
§ 49
-*
-*
§ 49a
1 778
3 087
§ 50
-*
-*
§ 50a
14
462
24
838
§ 51
219 876
137 446
§ 52
-*
-*
§ 52a
51
77
§ 53
-*
-*
§ 53a
-*
-*
§ 54
138
362
§ 56
-*
-*
§ 56a
107
271
§ 57
18
58
§ 59
0
2 731
§ 60
4 098
1 891
§ 110
273 354
216 422
Spolu

miest nástrojmi APTP v rokoch 2004 – 2008
2006

2007

2008

-*
-*
-*
-*
8 377
1 228
-*
10 477
-*
3 490
-*
14 503
218 071
-*
-*
-*
-*
638
-*
405
61
2 793
-*
260 043

-*
-*
-*
-*
8 890
12 537
-*
10 038
-*
2 550
-*
8 937
257 299
-*
-*
-*
-*
862
-*
389
73
2 674
-*
304 249

3 207
524
129
5
12 143
13 863
1 693
12 096
65
1 016
820
13 435
166 630
16 599
12 311
6
8 227
739
189
337
159
6 592
-*
270 785

Zdroj: ÚPSVaR
Poznámky: * neboli implementované
Označenie príslušných nástrojov APTP podľa príslušného paragrafu zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov:
§ 32 Sprostredkovanie zamestnania (najmä príspevok na cestovné náklady uchádzača, ktoré súvisia
s absolvovaním vstupného pohovoru u zamestnávateľa, § 43 (7) Príspevok na cestovné náklady uchádzača, ktoré
súvisia s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských sluţieb pre uchádzačov o zamestnanie, § 43
(10) Úhrada výdavkov na ubytovanie, stravovanie a výdavkov na cestovné uchádzačovi o zamestnanie
a záujemcovi o zamestnanie pri účasti na poskytovaní odborných poradenských sluţieb, ktoré trvajú dlhšie ako tri
dni, § 43(11) Príspevok na sluţby pre rodiny s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie,
ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských sluţieb, § 46 Vzdelávanie a príprava pre trh
práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, § 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca,
§ 48b Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie
občana so zdravotným postihnutím, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 49a Príspevok na
zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 50a Príspevok na podporu udrţania v zamestnaní zamestnancov
s nízkymi mzdami, § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť,
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej sluţby, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, §
53a Príspevok na sťahovanie sa za prácou, § 54 Projekty a programy (zamerané na overovanie novo
implementovaných opatrení aktívnej politiky trhu práce), § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na ich zachovanie, § 56a Príspevok na udrţanie občana so zdravotným postihnutím
v zamestnaní, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, § 110
predchádzajúceho zákona o zamestnanosti (č. 387/1996 Zb.) dotácie na chránené dielne a pracoviská.

Sluţby zamestnanosti priamo súvisiace s ďalším OVP sú tieto:
- vzdelávanie a príprava pre trh práce (§ 46, § 47 a § 51a),
- príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51).
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Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie a ďalších záujemcov o zamestnanie (§ 46) je obligatórnym
nástrojom; znamená to, ţe sluţba musí byť poskytnutá všetkým oprávneným záujemcom. Prednosť však
majú znevýhodnené skupiny. Účastníci vzdelávania majú nárok na
- úhradu 100 % nákladov súvisiacich s prípravou pre trh práce (strava, ubytovanie, cestovné náklady),
- príspevok na sluţby pre rodiny s deťmi počas trvania prípravy; od mája 2008 je to 1 300,- Sk
mesačne na jedno dieťa a 1 000,- Sk mesačne na kaţdé ďalšie dieťa (od januára 2009 je to
43,16 eur, resp. 33,20 eur).
- dávka počas trvania prípravy za predpokladu, ţe príprava pre trh práce trvá dlhšie ako jeden mesiac
(dávka sa rovná ţivotnému minimu pre jednu dospelú osobu; od júla 2008 je to 5 390,- Sk (od
januára 2009 je to 178,92 eur).
Na rozdiel od predchádzajúceho opatrenia nie je vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnancov
(§ 47) obligatórnym nástrojom. Príspevok môţe a nemusí byť poskytovaný zamestnávateľovi na úhradu
nákladov na vzdelávanie a prípravu v prípade prípravy, pričom intenzitu podpory stanovuje legislatíva
v percentách oprávnených nákladov (napr. náklady na lektora, náklady účastníkov na cestu
a ubytovanie, poradenstvo, spotrebný materiál pouţitý pri príprave, odpisy zariadení pouţitých pri
príprave):
- 25 % v prípade špecifického vzdelávania a prípravy,
- 60 % v prípade všeobecného vzdelávania a prípravy zvýšených o 10 % v prípade znevýhodnenej
skupiny a o 10 % v prípade malých a stredných podnikov.
Od mája 2008 je takto maximálna výška náhrady 80 % a maximálny príspevok na jedného
zamestnávateľa a jeden projekt 1 000 000 Sk (od januára 2009 je to 33 193,91 eur).
Na základe novely zákona č. 5/2004 z roku 2008 je na rok 2009 plánovaný nový nástroj Príspevok na
podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a), určený na
zamestnávanie absolventov stredných škôl vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
šesť mesiacov a občanov starších ako 50 rokov veku vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie
najmenej tri mesiace. Príspevok zamestnávateľovi, ktorý zamestná uchádzača o zamestnanie na
24 mesiacov, závisí od miery nezamestnanosti v príslušnom regióne, od statusu zamestnávateľa a od
statusu uchádzača o zamestnanie. Takto môţe nezisková organizácia v regióne s mierou
nezamestnanosti presahujúcou celoštátny priemer získať maximálny príspevok 4 247,15 eur na
zamestnanie dlhodobo nezamestnaného znevýhodneného uchádzača, zatiaľ čo minimálny príspevok
predstavuje 1 133 Eur v Bratislavskom regióne pre ziskovú organizáciu, ktorá zamestná beţného
uchádzača o zamestnanie.
V roku 2008 úrady práce dostali 19 233 ţiadostí od uchádzačov o zamestnanie a záujemcov
o zamestnanie o zaradenie do vzdelávania a prípravy pre činnosti na trhu práce. Umiestnených bolo
12 004 uchádzačov o zamestnanie a 97 záujemcov o zamestnanie, čo je 62,9 % podaných ţiadostí.
12 037 osôb dokončilo vzdelávanie a prípravu pre činnosti na trhu práce (11 941 uchádzačov
o zamestnanie a 96 záujemcov o zamestnanie). Kurzy s najvyšším počtom účastníkov boli venované
IKT – 2 218, podnikaniu a sluţbám – 2 094 a rôznym robotníckym profesiám – 1 708. Špecifickú
kategóriu tvorila príprava na pomoc pre samostatnú zárobkovú činnosť, o.i. pri vypracovaní
podnikateľského zámeru pre nezamestnaného, ktorý sa chce kvalifikovať na nástroj podľa § 49 a získať
príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na pokrytie počiatočných nákladov na začatie novej
podnikateľskej činnosti. V roku 2008 bolo poskytnuté vzdelávanie a príprava na samostatnú zárobkovú
činnosť 2 000 osobám.
Rekvalifikačné činnosti sú certifikované podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
s uvedením názvu/obsahu kurzu, ale bez povinného označenia príslušného smeru vzdelávania podľa
národnej klasifikácie alebo špecifického označenia novonadobudnutých alebo zdokonalených zručností.
Napríklad v roku 2008 si 924 osôb rekvalifikovaných v účtovníctve zdokonalilo zručnosti v tejto
oblasti. To však neznamená, ţe sa na túto profesiu kvalifikovali. Zlepšenie situácie sa očakáva od
nového zákona o CŢV, ktorý umoţní uznávať aj čiastočné kvalifikácie. Naplánované sú aj vzdelávacie
aktivity na dokončenie vzdelania, aby ich účastníci získali stupeň vzdelávania (základné vzdelanie,
stredné vzdelanie). Tento druh prípravy je však iba marginálny (v rámci experimentálnych projektov so
školami druhej šance) a nie je beţný, hoci osoby s nízkym vzdelaním sú medzi nezamestnanými
zastúpení neúmerne nízko. V roku 2008 bolo 92,2-tisíc uchádzačov o zamestnanie so vzdelaním na
úrovni ISCED 0-1 z celkového počtu 230 433 uchádzačov o zamestnanie, čo je 37,09 %. Na rozdiel od
toho a pre porovnanie, podľa údajov Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) Štatistického úradu
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(ŠÚ) za 2. štvrťrok malo vzdelanie na úrovni ISCED 0–1 99,0-tisíc obyvateľov vo veku 15 rokov
a starších, čo predstavuje iba 2,2 % celkovej populácie v príslušnej vekovej skupine.
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51) je povinným nástrojom, preto musí byť
poskytnutý všetkým oprávneným ţiadateľom. Na toto opatrenie je oprávnený absolvent školy do
25 rokov veku, ktorý skončil školu pred nie viac ako 2 rokmi, ešte nenastúpil do zamestnania a je
evidovaným nezamestnaným najmenej 3 mesiace.
Absolventská prax je určená na nadobudnutie odborných zručností a praktických skúseností na
pracovisku zamestnávateľa, aby sa tak rozšírili moţnosti absolventa uplatniť sa na trhu práce. V rámci
absolventskej praxe pracuje absolvent do 20 hodín týţdenne po dobu šiestich mesiacov, bez moţnosti
jej predĺţenia alebo opakovania. Na základe zmluvy medzi úradom práce a absolventom dostávali
absolventi školy príspevok 1 500,- Sk (pribliţne 50 eur pri konverznom kurze 1 euro = 30,1260 Sk). Od
roku 2008 sa príspevok podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o ţivotnom minime zvýšil na úroveň ţivotného
minima poskytovaného jednej dospelej osobe, čo bolo 5 390 Sk a od 1. januára 2009 na 179,92 eur
mesačne. Absolventská prax sa povaţuje za výhodu pre jej účastníkov, pretoţe si tak zdokonaľujú
zručnosti. Nevedie však k získaniu ţiadneho osvedčenia s uvedením zdokonalenia zručností.
§ 54 (Projekty a programy) obsahuje overovanie novozavedených opatrení aktívnej politiky trhu práce
a všetky ostatné špecifické nástroje. V rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje sa 5 086
uchádzačov o zamestnanie a 81 záujemcov o zamestnanie zúčastnilo na vzdelávaní a príprave pre
činnosti na trhu práce a 4 784 uchádzačov o zamestnanie a 70 záujemcov o zamestnanie ich dokončilo.
Najvyšší počet aktivít bol určený pre robotnícke povolania; celkovo sa na týchto aktivitách zúčastnilo
2 698 osôb a 2 500 ich aj dokončilo. V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava
Cieľ 3 sa aktivity v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce zameriavali na robotnícke povolania
a bezpečnostné sluţby. Zúčastnilo sa na nich 198 uchádzačov o zamestnanie a 1 záujemca
o zamestnanie; 187 uchádzačov o zamestnanie a 1 záujemca o zamestnanie ich dokončilo. Navyše
opatrenia uvedené v § 54 obsahujú o. i. individuálnu štátnu pomoc pre investorov schválených vládou
alebo Európskou komisiou, ktorú poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako príspevok na
tvorbu nových pracovných miest. Štátna pomoc výslovne špecifikuje príspevok na prípravu pre
novozamestnané osoby na týchto pracovných miestach.
Sluţby zamestnanosti sa sústreďujú najmä na pomoc pre uchádzačov o zamestnanie, čiastočne aj pre
záujemcov o zamestnanie a v dôsledku hospodárskej krízy aj pre zamestnaných s rizikom straty
zamestnania. Hoci znevýhodnené skupiny, na ktoré sa zameriavajú sluţby zamestnanosti (podľa zákona
o zamestnanosti), sú totoţné so zraniteľnými skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením, nedostáva sa
im špecifických sluţieb aţ dovtedy, kým sa nestanú nezamestnanými alebo im nehrozí strata
zamestnania. Priame prepojenie medzi ďalším OVP a sluţbami pre tieto znevýhodnené skupiny
neexistuje. Najpodrobnejšie informácie sú k dispozícii o ďalšom OVP pre nezamestnaných.
Štatistické údaje o vzdelávaní a príprave financované z ESF sú k dispozícii ako údaje o SOP Ľudské
zdroje a vzťahujú sa na územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského regiónu a údaje o JPD
NUTS II Bratislava Cieľ 3 vzťahujúce sa na Bratislavský región. V roku 2008 sa na vzdelávaní
a príprave zúčastnilo úhrnne 17 207 uchádzačov o zamestnanie a 177 záujemcov o zamestnanie.
Vzdelávanie a prípravu absolvovalo 16 901 uchádzačov o zamestnanie a 166 záujemcov zamestnanie.
Z nich 12,13 % uchádzačov o zamestnanie a 14,45 % záujemcov o zamestnanie bolo umiestnených do
jedného mesiaca a 32,96 % uchádzačov o zamestnanie a 25,30 % záujemcov o zamestnanie do troch
mesiacov po skončení prípravy.
Počet osôb, ktoré absolvovali prípravu, sa počas jednotlivých rokov menil v závislosti od toho, či boli
k dispozícii prostriedky zo štátneho rozpočtu a z ESF. Predchádzajúca tab. 40 (pozri riadky pre § 46
a § 47) uvádza prudký nárast počtu účastníkov vzdelávania a prípravy medzi zamestnanými v roku 2007
a ďalší nárast účastníkov vzdelávania a prípravy medzi nezamestnanými a zamestnanými ohrozenými
stratou zamestnania v roku 2009 spôsobený realokáciou nevyuţitých prostriedkov z iných opatrení ESF.
Nasledujúca tabuľka ukazuje, ţe počty nezamestnaných účastníkov ďalšieho OVP sú niţšie ako priemer
EÚ27, hoci miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je dlhodobo jedna z najvyšších v EÚ.
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Tab. 41: Miera účasti nezamestnaných na vzdelávaní a odbornej príprave v roku 2007 (%)
Formálne a neformálne
Formálne vzdelávanie
Neformálne vzdelávanie
vzdelávanie
24,5
6,3
20,4
EÚ27
15,7
4,6
12,1
SR
Zdroj: Eurostat, Prieskum vzdelávania dospelých (Adult Education Survey)

Údaje za rok 2007 sú jedinečné, pretoţe pochádzajú zo špecializovaného prieskumu vzdelávania
dospelých a pre relatívne vysoký počet nezamestnaných zúčastnených na odbornej príprave vďaka
disponibilným prostriedkom. V budúcnosti sa očakáva klesajúci trend podielu účastníkov odbornej
prípravy v dôsledku iných priorít v prideľovaní prostriedkov ESF a v dôsledku zvyšovania
nezamestnanosti. Financovanie aktívnej politiky trhu práce by navyše mohli ohroziť zvýšené potreby na
krytie dávok v nezamestnanosti, ktorých prudký nárast sa očakáva v rokoch 2009 a 2010 (pozri tieţ
údaje o nezamestnanosti v časti 1.3 a v tabuľkách v prílohe).
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6.

Príprava učiteľov a majstrov OVP

6.1 Kategorizácia učiteľov a majstrov v OVP
6.1.1

Povolania/zamestnania

Opatrenie Štatistického úradu č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní ustanovuje
národnú klasifikáciu KZAM-R, ktorá reflektuje medzinárodnú klasifikáciu ISCO. V rámci tohto
opatrenia sú relevantné dve skupiny – kategória č. 23 Odborní pedagogickí zamestnanci a kategória
č. 33 Pedagogickí zamestnanci. Prvá kategória sa delí na 5 skupín a 17 podskupín s celkovo
81 zamestnaniami vrátane učiteľov na všetkých typoch škôl; druhá sa delí na 4 skupiny a 9 podskupín
s celkovo 42 zamestnaniami vrátane majstrov odbornej výchovy vo formálnom vzdelávaní,
vychovávateľov, inštruktorov a pedagógov v oblasti ďalšieho vzdelávania.
V počiatočnom OVP závisí právne postavenie povolaní učiteľa a majstra OVP od ich vzťahu ku
vzdelávacím inštitúciám. Tí, ktorí pôsobia v školách a zariadeniach poskytujúcich OVP sa nazývajú
pedagogickými zamestnancami (§ 50 školského zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných škôl) s platnosťou do septembra 2008, konkrétne učiteľmi, majstrami odbornej výchovy,
vychovávateľmi a športovými inštruktormi. Nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. s účinnosťou od
1. septembra 2008 však vydláţdil cestu pre špecializovaný zákon o pedagogických zamestnancoch,
ktorý nadobúda účinnosť od novembra 2009. Školský rok 2008/2009 je teda posledným rokom
s tradičnou klasifikáciou. Kategórie učiteľov a majstrov odbornej výchovy v systéme počiatočného OVP
sú uvedené v tab. 42 v časti 6.2.1.
V ďalšom OVP dochádza k boomu nových profesií, ktoré ešte nie sú uvedené v zozname KZAM-R
(napríklad koučovanie špičkových profesionálov a podobne) a pri klasifikácii sú zaradené pod strešný
pojem učitelia ďalšieho vzdelávania. (Poznámka autorov k slovenskému prekladu: Špeciálnejšie sa
požívajú aj označenia lektor a tiež inštruktor, najmä ak ide o osvojenie zručností. Bežne, ale nie
v KZAM, sa požíva aj označenie školiteľ. Všetkým týmto označeniam zodpovedá v anglickom texte
termín „trainer“. V slovenskom texte budeme používať označenie lektor vždy, keď to bude zodpovedať
pôvodným označeniam z prevzatých zdrojov rezortu školstva, napr. Ústavu informácií a prognóz
školstva.) Kategórie lektorov v ďalšom OVP sú uvedené v tab. 44 v časti 6.3.1.
Postavenie učiteľov OVP a majstrov OVP
V systéme sekundárneho počiatočného OVP uznáva školská legislatíva učiteľov OVP a rovnako
majstrov odbornej výchovy OVP za pedagogických zamestnancov; poţiadavky na ich kvalifikáciu sú
prísne regulované (do októbra vyhláškou Ministerstva školstva (MŠ) a od novembra 2009 osobitným
zákonom o pedagogických zamestnancoch). Napriek tomu s veľkou pravdepodobnosťou na základe
vplyvu systému všeobecného vzdelávania, za ktorého deriváciu sa systém OVP často povaţuje, sa
majstrom odbornej výchovy venuje menej pozornosti neţ učiteľom. Vidno to z vládnych úprav, ako aj
z moţností prípravy, ktoré ponúka verejný sektor. Situácia sa môţe zmeniť oţivením cechov
a profesijných zdruţení, ktoré sa začali zaujímať o kontinuálny profesijný rozvoj majstrov odbornej
výchovy, ale tieto majú slabé ľudské a finančné zdroje. Keďţe počiatočné OVP sa uskutočňuje prevaţne
v školách, učitelia a majstri odbornej výchovy sa často nachádzajú v tých istých priestoroch.
Podobne neexistuje podľa legislatívy rozdiel medzi učiteľmi vo všeobecnom vzdelávaní a učiteľmi
v OVP. Napriek tomu sa zdá, ţe učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov jasne indikujú preferenciu
týkajúcu sa pracovných pozícií. Táto preferencia narastá od pozícií v učebných odboroch na úrovni
ISCED 3C k študijným odborom s odborným výcvikom na úrovni ISCED 3A (obidvoje pôvodne
poskytované v bývalých stredných odborných učilištiach (SOU)), študijným odborom s praxou na
úrovni ISCED 3A na stredných odborných školách (SOŠ) a napokon po študijné odbory na gymnáziách
(G). Je to spôsobené nedostatočným priestorom pre tento druh predmetov v OVP na rozdiel od
všeobecného vzdelávania a tieţ z dôvodu nedostatočného záujmu študentov OVP o akademické
činnosti. Na druhej strane sa učitelia OVP a najmä učitelia dôleţitých predmetov OVP na odborných
školách s dlhodobou tradíciou kvalitného vzdelávania nepochybne tešia významnému postaveniu.
Treba však uviesť protirečenie z pohľadu postavenia učiteľov počiatočného OVP (a sčasti aj majstrov
odbornej výchovy). Zhoršenie platových podmienok v porovnaní s ostatnými profesionálmi
a narastajúca náročnosť, najmä v dôsledku zhoršeného, vysoko stresujúceho prostredia v školách,
spôsobili neatraktívnosť tejto profesie bez ohľadu na to, či ide o školy poskytujúce OVP alebo
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gymnáziá. Starnutie učiteľov a majstrov odbornej výchovy sa stalo závaţným problémom spolu
s negatívnym výberom mladých profesionálov (únik mozgov do iných rezortov). Hoci povolanie
stredoškolského učiteľa a majstra odbornej prípravy nepovaţujú mladí profesionáli za atraktívne,
učiteľské povolanie (pričom nie je podstatný rozdiel medzi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy na
školách) je naďalej vnímané pozitívne a podľa sociologických prieskumov sa teší vysokému statusu
v očiach verejnosti. Podobne pozitívny je pohľad na vysokoškolských učiteľov, hoci mladých ľudí láka
skôr vysokoškolská sloboda a moţnosti privyrobiť si ďalšou činnosťou, neţ samotná profesia. Na
rozdiel od počiatočného OVP povaţujú lektori ďalšieho OVP – najmä činní na voľnom trhu – túto
profesiu za atraktívnu, nesporne vďaka slobode, ako aj lepším zárobkovým moţnostiam v porovnaní
s počiatočným OVP.
6.1.2

Kompetentné orgány

Za počiatočnú prípravu učiteľov a majstrov odbornej výchovy v OVP zodpovedajú poskytovatelia
vzdelávania; túto kvalifikáciu však striktne reguluje vyhláška Ministerstva školstva č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov.
Ďalšie vzdelávanie učiteľov v počiatočnom OVP upravuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.
Vysoké školy sú jedinými inštitúciami, ktoré udeľujú kvalifikáciu učiteľom počiatočného OVP. Ich
príprava je akreditovaná Akreditačnou komisiou (AK), ktorú ustanovila vláda ako svoj poradný orgán.
Hodnotenie, udeľovanie a akreditácia formálnej kvalifikácie pre majstrov odbornej výchovy
v počiatočnom OVP v školách a školských zariadeniach poskytujúcich OVP je plne regulované zo
strany Ministerstva školstva.
V Slovenskej republike nie je zavedený ţiadny systém na monitorovanie relevantnosti prípravy.
Akreditačné postupy kaţdého druhu sú zatiaľ postavené výlučne na vstupoch. Zatiaľ nebol zavedený ani
národný model zabezpečenia kvality.
Pre lektorov ďalšieho OVP na voľnom trhu sa neuplatňujú ţiadne oficiálne predpisy, ak ich neuplatňuje
samotné príslušné profesijné zdruţenie. Certifikácia lektorov vo vzdelávaní dospelých na základe
prípravy, ktorú ponúka Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) nie je povinná, ale
postupne jej význam narastá, pretoţe klienti povaţujú za znak kvality, ak je niekto uvedený v zozname
certifikovaných lektorov na stránke AIVD.
6.1.3

Súčasné reformy v príprave učiteľov/majstrov odborného výcviku v OVP

Reformy vzdelávania učiteľov vychádzali dlhý čas zdola nahor a významne ich ovplyvnil tlak
demografického poklesu. V dôsledku toho inštitúcie, ktoré sa pôvodne menej zaujímali o vzdelávanie
učiteľov/majstrov odbornej prípravy, začali pracovať na nových programoch vzdelávania učiteľov
a majstrov odbornej výchovy, aby prilákali študentov. Navyše došlo k sporu o dominantný model
vzdelávania učiteľov OVP. Na rozdiel od programov skutočného vzdelávania učiteľov je moţné získať
kvalifikáciu ako kombináciu neučiteľského vysokoškolského štúdia a špecifického „pedagogického“
programu (takzvané doplňujúce pedagogické štúdium). Doplňujúce pedagogické štúdium bolo označené
ako zastarané a nedostatočné pre správne nadobudnutie „pedagogických zručností“, pôvodne zavedené
z dôvodu nedostatku kvalifikovaných učiteľov OVP. Ako jediné vhodné boli označené špecializované
vysokoškolské programy prípravy učiteľov. Preto technické a ekonomické univerzity začali pracovať na
špecializovaných programoch prípravy učiteľov a prepracovali svoje doplňujúce pedagogické štúdium.
Treba uviesť, ţe poskytovatelia vzdelávania učiteľov OVP na čele so Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislava vypracovali štandardy pre učiteľov OVP vzhľadom na ich pedagogické
kompetencie. Absolventi učiteľského štúdia pedagogiky musia splniť 6 komplexných štandardov, ktoré
predstavuje 40 indikátorov s explicitne stanovenými dôkazmi dosiahnutia štandardu. Podobné štandardy
pre vzdelávanie majstrov odbornej výchovy neexistujú.
Ďalší významný impulz pochádza od bolonského procesu a následnej reformy študijných programov.
Podľa bolonského procesu prepracovali svoje programy všetky vysokoškolské inštitúcie, čo tieţ viedlo
ku vzniku nových programov – bakalárskeho štúdia pre majstrov odbornej výchovy.
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Existujú tri významné zmeny z centrálne úrovne, ktoré majú vplyv na učiteľov a majstrov odbornej
prípravy v počiatočnom sekundárnom OVP.
Od roku 2005 prebieha reforma maturitnej skúšky. Túto reformu významne sprevádza preškoľovanie
pedagogických pracovníkov s podporou ESF. Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného
vzdelávania preškolili učiteľov, aby boli pripravení na organizačné zmeny a poţiadavky súvisiace
s novými skúškami, ako je identifikácia vhodných tém skúšok a ich premietnutie do relevantných úloh.
V prípade odborných predmetov učitelia venovali osobitnú pozornosť vypracovaniu komplexných
a navzájom prepojených tém pre teoretickú aj praktickú časť skúšky.
V dôsledku decentralizácie kurikula musia školy od septembra 2008 vypracovávať školské vzdelávacie
programy. Preto boli v rámci Operačného programu Vzdelávanie s podporou ESF, prioritná os
„Reforma vzdelávania a prípravy“ a „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre
Bratislavský región, spustené dva národné projekty s podobnými cieľmi a rovnakým názvom
„Vzdelávanie učiteľov na tvorbu školských vzdelávacích programov“.
Okrem toho sa v rámci tých istých prioritných osí ESF pripravujú dva špecializované národné projekty
„Vypracovanie nového vzdelávacieho programu OVP pre automobilový priemysel II“. Zamerané sú na
prípravu pracovníkov na lepšiu prípravu kurikula (vypracovanie školských vzdelávacích programov) zo
strany škôl, ktoré pripravujú pracovníkov pre automobilový priemysel.
Najvýznamnejšia politická reforma zhora nadol sa týka definície povolania a v nadväznosti na to
ďalšieho vzdelávania. Pracovná skupina zriadená Ministerstvom školstva (ktorá pozostáva zo zástupcov
ministerstva a inštitúcií poskytujúcich počiatočnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov) vypracovala
Návrh metodiky tvorby profesijných štandardov jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov.
Návrh sa opiera o ciele dokumentu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, ako aj o prácu pracovnej
skupiny B Európskej komisie. Okrem toho bol vypracovaný návrh Koncepcia profesijného rozvoja
učiteľov v kariérovom systéme, ktorý schválila vláda dňa 18. apríla 2007. Nový zákon o pedagogických
zamestnancoch s účinnosťou od roku 2009 ustanovuje nasledujúce kategórie pedagogických
pracovníkov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor,
tréner športovej školy alebo športovej triedy a korepetítor. Okrem toho ustanovuje päť kategórií iných
odborných zamestnancov, ktorí sa venujú psychologickým, sociálnym a zdravotným aspektom
vzdelávania. Zákon uvádza osobné a kvalifikačné predpoklady pre všetky kategórie pedagogických
a odborných zamestnancov. Jeho účelom je zvyšovanie kvalifikácie učiteľov na základe modelu
kontinuálneho profesijného rozvoja so štyrmi kariérovými stupňami vo všetkých kategóriách, ktoré
predstavujú kariérový postup a určujú ich súbory príslušných štandardov pre
- začínajúcich pedagogických alebo odborných zamestnancov,
- samostatných pedagogických alebo odborných zamestnancov,
- pedagogických zamestnancov s prvou atestáciou alebo odborných zamestnancov s prvou atestáciou,
- pedagogických zamestnancov s druhou atestáciou alebo odborných zamestnancov s druhou
atestáciou,
a dve špecifické kariérové pozície:
- pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista,
- vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.
Zákon zavádza kreditový systém pre kontinuálne vzdelávanie na základe štandardov. Akreditáciu
programov kontinuálneho vzdelávania by mala vykonávať Akreditačná rada Ministerstva školstva
Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného
zamestnanca, ktorá má byť zriadená ako poradný orgán Ministerstva školstva.

6.2 Kategórie učiteľov a majstrov odbornej výchovy v počiatočnom OVP
6.2.1

Kategórie učiteľov, majstrov odbornej výchovy a facilitátorov odbornej výchovy v počiatočnom
OVP

Sekundárne počiatočné OVP sa realizuje dominantne v školách; v Slovenskej republike skutočný
učňovský systém neexistuje. Dokonca aj vtedy, keď sa praktická príprava uskutočňuje mimo školských
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zariadení, musia byť dodrţané predpisy rezortu školstva a dominantným partnerom finančne
zodpovedným za praktickú prípravu je škola a nie partner, ktorý poskytuje dielne alebo pracovisko na
prípravu študentov. Preto sú pracovníci v rámci počiatočného OVP prevaţne zamestnancami
vzdelávacích inštitúcií.
Tab. 42: Kategórie učiteľov a majstrov OVP v systéme počiatočného OVP
Miesto
Kategória
vyučovania/odbornej Vypracovanie kurikula
Hodnotenie
prípravy
Učiteľ všeobecnoškola
čiastočne samostatne*
Ministerstvo školstva
vzdelávacích
predmetov
Učiteľ odborných
SOŠ
čiastočne samostatne*
MŠ
predmetov
Učiteľ praktického
Škola, pracovisko
čiastočne samostatne*
MŠ
vyučovania
škola, internát,
špecializované
čiastočne samostatne*
MŠ
Vychovávateľ
mimoškolské zariadenie
Majster odbornej
výchovy vo vzdel.
SOP, SPV, pracovisko čiastočne samostatne*
MŠ
zariadeniach orgánov
školstva
Majster odbornej
SPV v podnikoch,
čiastočne samostatne*
MŠ, podnik
výchovy vo vzdel.
pracovisko
zariadeniach podnikov
pracovisko
čiastočne samostatne*
MŠ
Inštruktor
Vysokoškolský
vysoká škola
úplne samostatne
Akreditačná komisia
(univerzitný) učiteľ
Poznámky: *Od septembra 2008 sa rozširuje v prípade prvých ročníkov stredných škôl; decentralizácia kurikula
vedie k tomu, ţe jednotlivé školy vypracovávajú vlastné školské vzdelávacie programy a pritom je potrebná
spolupráca pedagogických pracovníkov.
SOŠ – stredná odborná škola, SOP – stredisko odbornej praxe, SPV – stredisko praktického vyučovania

V školách poskytujúcich OVP tradične existujú tri kategórie učiteľov, ktoré sú oficiálne uznané
legislatívou pre rezort školstva: učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, učitelia odborných
predmetov a učitelia praktického vyučovania. Učitelia odborných predmetov vedú v škole praktické
hodiny, napr. v laboratóriu, a praktické hodiny súvisiace s pracoviskom, ktoré sú uvedené v kurikule
a ktorých cieľom je uplatňovanie teoretických vedomostí získaných vo vyučovaní teoretických
predmetov.
Majstri odbornej výchovy majú za úlohu pomáhať pri nadobúdaní príslušných zručností (najmä
manuálnych) počas praktickej prípravy. Hoci OVP sa v Slovenskej republike realizuje predovšetkým
v školách, sú prípady, kedy sa praktická príprava realizuje mimo školy. Prvou moţnosťou sú strediská
praktického vyučovania, pôvodne určené na praktickú prípravu študentov bývalých stredných
odborných učilíšť a od septembra 2008 učebných odborov na stredných odborných školách, a strediská
odbornej praxe, pôvodne určené na praktickú prípravu študentov stredných odborných škôl.
Na základe dohody medzi školou a podnikom môţe praktická príprava prebiehať priamo v podniku
v jeho vlastných priestoroch a s jeho vlastnými pracovníkmi, ale pod dohľadom školy. Týmto
pracovníkom sa často hovorí inštruktori, aby bolo moţné rozlíšiť medzi nimi a majstrami odbornej
výchovy v škole.
Vychovávatelia pracujú so študentmi, ktorí bývajú v školských internátoch, a zabezpečujú rozmanité
aktivity, o ktoré majú študenti osobný záujem.
Športoví inštruktori sú vlastne špecialisti v školách venujúci sa vzdelávaniu študentov, ktorí sú zároveň
profesionálnymi športovcami alebo sa na kariéru profesionálnych športovcov pripravujú.
Od septembra 2008 s účinnosťou nového školského zákona dochádza k decentralizácii kurikula (pozri
napr. časť 3.2 a 4.3). Do septembra 2008 mohli učitelia a majstri odbornej výchovy meniť kurikulum,
aby tak ovplyvnili profily programov a následne aj kvalifikácie absolventov. Mohli tak však urobiť iba
74

v rámci obmedzení stanovených oficiálnymi dokumentmi. Všetky kurikulá schvaľovalo Ministerstvo
školstva. V prípade OVP sa kurikulum dopracovávalo pod dohľadom odborných sektorových komisií na
Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Napriek tomu školy mohli meniť aţ 10 % týţdenných
vyučovacích hodín a aţ 30 % obsahu predmetov. Školy, ktoré mali záujem o rozsiahlejšie inovácie,
museli predloţiť na schválenie projekt a dodrţať postup ustanovený vyhláškou Ministerstva školstva
č. 376/2005.
Učitelia a majstri odbornej výchovy mohli úplne slobodne rozhodovať o „pedagogických“ nástrojoch.
Ich repertoár vychádza z ich prípravy a zo vzdelávania sa študentov od seba navzájom (peer learning)
Pedagogické zručnosti by sa mali zdokonaľovať a dopĺňať v Metodicko-pedagogickom centre, ktoré má
päť regionálnych pobočiek pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, a v ŠIOV-e. Aby učitelia a majstri odbornej
výchovy postupovali v kariére, od roku 2009 majú zbierať kredity.
V segmente vysokého školstva je minimálnou poţiadavkou na kvalifikáciu učiteľa titul PhD. Školy sú
finančne postihované, ak majú učiteľov bez PhD, pretoţe na základe zmluvy s Ministerstvom školstva
nedostávajú pre učiteľov bez PhD mzdové prostriedky v plnej výške. Okrem toho začala Akreditačná
komisia vykonávať „komplexnú akreditáciu činností vysokej školy“ (podľa § 84 vysokoškolského
zákona). V rámci tohto procesu sa bude zohľadňovať počet profesorov a docentov spolu s uţ
dohodnutými kritériami na preradenie vysokoškolskej inštitúcie medzi univerzitné vysoké školy a dve
kategórie neuniverzitných vysokoškolských inštitúcií. Dvanásť z 20 hodnotených verejných univerzít
nesplnilo poţiadavky pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Na odstránenie nedostatkov im
bolo poskytnuté obdobie jedného roka. Predpokladá sa, ţe ostávajúce tri inštitúcie poţiadavky splnia a
ţe v akademickom roku 2010/2011 bude 11 vysokoškolských inštitúcií uznaných za univerzity, s
právom uskutočňovať všetky tri študijné programy. Ostatné bývalé univerzity nebudú oprávnené
uskutočňovať doktorandské štúdium a budú ďalej zaradené do dvoch kategórií: odborné vysoké školy s
ponukou iba bakalárskeho štúdia a vysoké školy s ponukou bakalárskeho a magisterského štúdia.
6.2.2

Počiatočná príprava a ďalšie vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy v počiatočnom
OVP

Všetci stredoškolskí učitelia musia byť absolventmi vysokoškolských inštitúcií. Učitelia
všeobecnovzdelávacích predmetov sa musia pripravovať na univerzite v rámci programov prípravy
učiteľov určených pre všetky kategórie škôl, obvykle vo dvoch oblastiach zodpovedajúcich príslušným
predmetom (napr. matematika a fyzika). Pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov na školách
poskytujúcich OVP špecifické počiatočné vzdelávanie neexistuje. Potrebám školy poskytujúcej OVP sa
prispôsobia s pomocou určených skúsených kolegov počas prvých rokov svojho zamestnania.
Učiteľmi odborných predmetov na školách poskytujúcich OVP sú obvykle absolventi technických
univerzít (s inţinierskym diplomom – Ing.) a špecifického doplňujúceho pedagogického štúdia
uskutočňovaného na univerzitách pre záujemcov o pedagogickú kariéru. Toto štúdium má poskytovať
úplnú pedagogickú prípravu. Pre učiteľov odborných predmetov neexistuje ţiadna špecifická počiatočná
príprava, ktorá by rozlišovala medzi potrebami programu na úrovni ISCED 3A a ISCED 3C. Hoci
študenti stredných odborných škôl sú spravidla viac akademicky orientovaní ako študenti bývalých
stredných odborných učilíšť, neuskutočňuje sa ţiadna špecifická pedagogická príprava.
Učiteľmi odborných predmetov môţu byť aj absolventi učiteľského štúdia na univerzitách s inou
prioritou neţ príprava učiteľov (napr. Ekonomická univerzita), ale tieto prípady sú zriedkavosťou.
Majstri odbornej výchovy a iní facilitátori vzdelávania sa na školách poskytujúcich OVP musia tieţ
spĺňať minimálne poţiadavky vyhlášky Ministerstva školstva č. 41/1996 Z. z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, inak sú povaţovaní za nekvalifikovaných,
s niţším platom ako kvalifikovaní zamestnanci. Obvykle sa vyţaduje absolvovanie príslušnej strednej
školy a doplňujúce pedagogické štúdium12.

12

Viac informácií o kvalifikačných poţiadavkách a moţnostiach prípravy platných iba do septembra 2009 nájdete
v časti 0602 Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in 2008 [Slovensko: prehľad
systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008].
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Ďalšie vzdelávanie učiteľov počiatočného OVP upravovala vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Oficiálne uznané formy
ďalšieho vzdelávania učiteľov platné do septembra 2009 boli tieto13:
- uvádzanie začínajúcich pedagógov do praxe,
- priebeţné vzdelávanie,
- špecializačné inovačné štúdium (ŠIŠ),
- špecializačné kvalifikačné štúdium,
- príprava vedúcich pedagogických pracovníkov,
- rozširujúce štúdium.
Neexistovalo ţiadne konkrétne usmernenie pre zamestnancov v počiatočnom OVP ako si zdokonaľovať
zručnosti, pretoţe reálny tlak na ich zdokonaľovanie neexistoval, aţ na vnútornú motiváciu samotných
zamestnancov. Nebol zavedený ţiadny oficiálny systém zabezpečenia kvality. Monitorovanie kvality
sluţieb ako aj zabezpečenie usmernení o tom, ako zlepšovať zručnosti pracovníkov, spravidla záviselo
od riaditeľa školy a školského zariadenia.
Nový zákon o pedagogických zamestnancoch s účinnosťou od novembra 2009 zaviedol model
kontinuálneho rozvoja zaloţený na kreditoch a štandardoch a mal by viesť k zlepšeniu situácie.
V nasledujúcej tabuľke nájdete charakteristiku novej schémy, ktorá by mala ovplyvňovať ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov od roku 2009. Treba pripravovať príslušné kategórie
pedagogických zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent,
zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo športovej triedy a korepetítor na 4 kariérových stupňoch
kategórie.
Tab. 43: Model kontinuálneho profesijného rozvoja (koncepcia z roku 2007, zákon z roku 2009)
Základná orientácia
Kariérový stupeň
Orientácia so špecializáciou
(bez špecializácie)
s 2. atestáciou 
4. stupeň

s 1. atestáciou 
3. stupeň


samostatný 
2. stupeň

1. stupeň – začiatočník

Poznámky:  Získavanie kreditov  zaradenie do vyššieho stupňa po skúške a kreditových hodnoteniach na
základe súboru štandardov
Orientácia so špecializáciou: expert v danom predmete, pedagogický zamestnanec – špecialista, vedúci
pedagogický zamestnanec.

6.3 Kategórie učiteľov a majstrov odbornej výchovy (lektorov) v ďalšom OVP
6.3.1

Kategórie učiteľov, majstrov odbornej výchovy (lektorov) a facilitátorov odbornej výchovy
v ďalšom OVP

V ďalšom OVP v Slovenskej republike nie je namieste rozlišovať medzi učiteľmi a majstrami odbornej
výchovy. Profesionáli ďalšieho OVP sa obvykle nazývajú lektormi nezávisle od obsahu, ktorý vyučujú
alebo na ktorý pripravujú, a od ich statusu. Niekedy sa nazývajú inštruktormi, najmä keď sa príprava
zameriava na praktické zručnosti. Pojmy učiteľ a majster odbornej výchovy skôr súvisia s počiatočným
formálnym vzdelávacím systémom. Mohli by sme predstaviť klasifikáciu s mnoţstvom podkategórií,
ale kaţdú detailnú klasifikáciu moţno napadnúť, pretoţe neexistujú striktné právne úpravy okrem uţ
uvedenej národnej klasifikácie zamestnaní (KZAM), ktorá sa pouţíva skôr pre účely štatistiky neţ
v kaţdodennom ţivote. Mnohí profesionáli uprednostňujú vlastnú klasifikáciu (napr. kouč je radšej, ak
ho nepovaţujú za trénera, či dokonca za poradcu). Podobne mnohí profesionáli uprednostňujú, ak ich
označujú ako lektorov a kategóriu profesionálnych trénerov by sme mohli označovať za kategóriu
lektorov.
13

Viac informácií nájdete v časti 0602 Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in
2008 [Slovensko: Prehľad systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008].
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Tab. 44: Kategórie lektorov v ďalšom OVP
Kategória
Lektor/facilitátor
povinného KPD*
Lektor vzdelávania
dospelých
Profesionálny lektor
Lektor v podnikoch
/inštitúciách
Profesionálny
inštruktor

Miesto vyučovania/prípravy
vzdelávacie zariadenie

Vypracovanie
kurikula
čiastočne
samostatne

vzdelávacie zariadenie, zariadenia
prenajaté od poskytovateľa

úplne
samostatne

na základe dohody s príslušným
podnikom/inštitúciou/jednotlivcom
podnik, zariadenia podniku určené
na prípravu
na základe dohody s príslušným
podnikom/inštitúciou, obvykle na
pracovisku

úplne
samostatne
úplne
samostatne
úplne
samostatne

Hodnotenie
príslušný orgán**
poskytovateľ
(moţno na základe
reakcie klienta)
poskytovateľ/klient
podnik
poskytovateľ/klient

Poznámky: * kontinuálny profesijný rozvoj; napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov v činnej sluţbe
** v prípade pedagogických zamestnancov Ministerstvo školstva, v prípade zdravotníckych pracovníkov
Ministerstvo zdravotníctva a príslušné profesijné zdruţenia atď.

Lektori sú prevaţne profesionáli v rôznych povolaniach, ktorí majú zmluvu na ďalšie OVP
s poskytovateľmi prípravy alebo priamo s inštitúciami, ktoré majú záujem o prípravu svojich
zamestnancov. Preto je lektorská činnosť často skôr zamestnaním neţ povolaním. Stupeň vzdelania
lektorov z 520 organizácií, ktoré pozitívne zareagovali na pravidelný ročný zber údajov Inštitútu
informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), vidno z nasledujúcej tabuľky.
Tab. 45: Lektori v ďalšom vzdelávaní v roku 2008
Lektori
interní
73
Absolventi prípravy (ISCED 3C)
48
z toho s pedagogickou kvalifikáciou
65,8
s pedagogickou kvalifikáciou (%)
291
So stredným vzdelaním (ISCED 3A)
162
z toho s pedagogickou kvalifikáciou
55,7
s pedagogickou kvalifikáciou (%)
3 561
S vysokoškolským vzdelaním
2 555
z toho s pedagogickou kvalifikáciou
71,7
s pedagogickou kvalifikáciou (%)
3 925
Spolu
2 765
z toho s pedagogickou kvalifikáciou
70,4
s pedagogickou kvalifikáciou (%)

externí
333
68
20,4
1 231
498
40,5
9 262
4 590
49,6
10 826
5 156
47,6

spolu
406
116
28,6
1 522
660
43,4
12 823
7 145
55,7
14 751
7 921
53,7

z toho ţien
183
46
25,1
844
387
45,9
7 030
4 087
58,1
8 057
4 520
56,1

Zdroj: ÚIPŠ

6.3.2

Počiatočná príprava a ďalšie vzdelávanie lektorov v ďalšom OVP

Počiatočná príprava
Ďalšie vzdelávanie a príprava nie je regulovanou ţivnosťou, preto na zriadenie vzdelávacej inštitúcie nie
je potrebný dôkaz o profesionálnej kvalifikácii a zákon nevyţaduje certifikát kompetencií
(pedagogických alebo andragogických). Aj keď profesionálne kompetencie sa vyţadujú, kritériá
a hodnota certifikátov na preukázanie profesionálnej kompetencie nie sú stanovené. Predloţenie dôkazu
profesionálnej kompetencie sa dôsledne vyţaduje iba v niektorých špecifických prípadoch, ako je
príprava v oblasti bezpečnosti práce, poţiarnej ochrany, umenia, zdravotníctva, kde sa predloţenie tohto
dôkazu v súlade s predpismi vyţaduje podľa ţivnostenského zákona (Ţivnostenský zákon č. 455/1991
Zb.) alebo rezortnej legislatívy (napr. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách). V tom prípade sa
obvykle vyţaduje certifikát lektorských kompetencií (tzv. lektorské minimum). Preto lektori v oblasti
robotníckych profesií, ktorí vo všeobecnosti majú iba stredné vzdelanie, často na základe takejto
rezortnej legislatívy alebo na základe vlastnej iniciatívy absolvujú doplňujúce pedagogické štúdium
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(DPŠ). DPŠ bolo však pôvodne určené pre majstrov odbornej výchovy vo formálnom počiatočnom
OVP, preto ide iba o náhradu skutočnej pedagogickej prípravy.
Kým učitelia základných škôl a stredných škôl získavajú úplnú kvalifikáciu aţ absolvovaním
pedagogickej a psychologickej prípravy, takáto príprava sa od vysokoškolských učiteľov nevyţaduje.
Veľký počet lektorov v ďalšom vzdelávaní spadá tieţ do tejto skupiny. Preto v dôsledku nedostatočnej
metodickej a psychologickej prípravy lektori z radov vysokoškolských učiteľov a praktikov nevedia
prispôsobiť svoj štýl vyučovania dospelým.
A tak systematická počiatočná príprava lektorov neexistuje a od lektorov sa ani oficiálne nevyţaduje.
Na zdokonalenie zručností lektorov vznikli kurzy (napr. v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých
v SR, AIVD), avšak vzdelávacie inštitúcie obvykle nevyţadujú certifikát o absolvovaní lektorskej
prípravy.
Ďalšie vzdelávanie
Systematické ďalšie vzdelávanie lektorov a iných facilitátorov vzdelávania sa v ďalšom OVP
neexistuje. Od lektorov sa ďalšie vzdelávanie oficiálne nevyţaduje. Ďalšie vzdelávanie interných
lektorov môţu stanoviť jednotliví poskytovatelia prípravy alebo podniky v súlade so svojou kultúrou
vzdelávania. Neexistujú však oficiálne dôkazy ani prieskumy o vplyve týchto aktivít.
Napriek tomu bol vytvorený certifikovaný kurz pre lektorov a AIVD ho poskytuje všetkým záujemcom
o zlepšenie si lektorských zručností. K poţiadavkám na výstupy certifikačného kurzu lektorov
uskutočňovaného AIVD patrí ovládanie teórie vzdelávania dospelých, videonahrávka prednášaného
predmetu za účelom analýzy výkonu a záverečná práca v podobe vypracovaného kurzu a/alebo príručky
zo strany lektora. Zoznam certifikovaných lektorov vedie asociácia a nachádza sa na jej internetovej
stránke, čo môţe znamenať relatívnu výhodu pre absolventov kurzu na trhu.
Často je takmer nemoţné nazvať jestvujúce fragmenty prípravy počiatočným alebo ďalším
vzdelávaním. Lektorské kurzy by sa mohli vlastne rozlišovať podľa toho, aký status majú ich účastníci,
teda kurzy pre nováčikov alebo pre lektorov s praxou.
Ako uţ bolo uvedené, počiatočné a ďalšie vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy v ďalšom
OVP je podstatne menej regulované, neţ vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy
v počiatočnom OVP. Neexistuje systém zabezpečenia kvality a akékoľvek zvýšenie kvality vychádza
výlučne z iniciatívy aktérov na trhu.
Hodnotenie lektorov prebieha na základe zisťovania po skončení vzdelávania/prípravy a obvykle nemá
ţiadny vplyv na formálnu kariéru lektora. Kariérová dráha lektora je plne jeho vlastnou záleţitosťou, od
ktorej závisí a ktorá závisí od dopytu po jeho sluţbách a od výšky honoráru. Kariérová dráha interného
lektora plne závisí od poskytovateľa prípravy alebo podniku, ktorého je interným zamestnancom a kde
on školí zamestnancov.
S rastúcou konkurenciou na trhu sa snahy o zavedenie kontroly kvality a sebareguláciu kvality stali
predmetom diskusií, o. i. v rámci diskusií o novom zákone o CŢV. Zámerom bolo ustanoviť certifikáciu
lektorov ako povinnú poţiadavku skupiny, ktorá pripravovala zákon; o tom sa však vedú tvrdé spory.
Zdá sa, ţe neoficiálny systém certifikácie z dielne AIVD ostane neoficiálnym, podobne ako odporúčania
AIVD pre riadenie kvality.
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7.

Zosúladenie poskytovania OVP s potrebami trhu práce

7.1 Systémy a mechanizmy predvídania potrieb zručností
Neexistuje ţiadny skutočný systém ani spoľahlivé mechanizmy predvídania tých zručností, ktoré bude
potrebné rozvíjať. Neexistujú spoľahlivé údaje o zamestnaniach a pracovných silách s príslušným
stupňom vzdelania z celoštátnej perspektívy. Existujú iba rezortné alebo regionálne údaje zozbierané ad
hoc, obvykle bez tradície a bez postupného posilňovania metodiky. Na základe uvedomenia si tohto
systémového nedostatku a jeho negatívneho vplyvu na tvorbu programov OVP, ako i uvedomenia si
nedostatočného výskumu v tejto oblasti, bolo sformulované podopatrenie 3.3.B „Systémy na prepojenie
odborného vzdelávania a prípravu s trhom práce“ v programovom období 2004 – 2006 pre ESF v rámci
SOP Ľudské zdroje. Predpokladalo sa vykonanie 10 prieskumov potrieb trhu práce a 20 štúdií
o kľúčových zamestnaniach a nasadenie funkčného elektronického systému na mapovanie potrieb trhu
práce. Príslušné aktivity sa však napokon neuskutočnili a vyhradené prostriedky boli presunuté na iné
aktivity.
Projekt „Tvorba, vývoj a implementácia otvoreného systému celoţivotného vzdelávania v SR pre trh
práce“ v rámci programového obdobia 2004 – 2006 pre ESF za svoje ciele vyhlásil aj „vytvorenie
a zavedenie systému monitorovania, prieskumu a dizajnu vzdelávacích potrieb odvodeného od
technológií aplikovaných v jednotlivých sektoroch ekonomiky“. Na rozdiel od pôvodných očakávaní
projekt prispel skôr k identifikácii budúcich politík a odporúčaní ohľadom ďalšieho výskumu v teréne,
neţ k rozvoju príslušného know-how. V skutočnosti treba skonštatovať, ţe v obidvoch prípadoch nastal
odklon od pôvodných plánov. Došlo k tomu sčasti z dôvodu chýbajúcich výskumných kapacít
a nedostatku odbornosti. Aj keď je pochopiteľné, ţe pred rokom 1989 chýbali v tejto oblasti skúsenosti,
nie je pochopiteľné, prečo výskumné kapacity vytvorené neboli.
V bývalom federálnom Česko-Slovensku existovali dve relevantné inštitúcie: inštitút zaoberajúci sa
výskumom OVP v Prahe, a inštitút zaoberajúci sa výskumom v oblasti práce v Bratislave, pričom
obidva mali federálnu pôsobnosť. Po rozdelení Česko-Slovenska sa chýbajúce výskumné kapacity OVP
v Slovenskej republike v novozriadenom Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) rozvinuli iba
sčasti a výskumné kapacity bývalého Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny (VÚPSVaR)
sa postupne zniţovali.
Napriek tomu obidve uvedené inštitúcie realizovali prieskumy pre svoje ministerstvá na poţiadanie,
keďţe podniky neboli spokojné s tým, čo školy dodávali na trh práce. Prieskum, ktorý realizoval ŠIOV,
sa sústredil na „kľúčové vedomosti, zručnosti a kompetencie budúcich absolventov stredných
odborných škôl“, a tak sa jeho „Odvetvová analýza potrieb zamestnávateľov a pripravenosti
absolventov pre vstup na trh práce v Slovenskej republike“ z roku 2007 obmedzila iba na absolventov
sekundárneho počiatočného OVP.
Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizoval sociologický prieskum zamestnávateľov „Analýza
kvalifikačných potrieb dopytu po práci a kvalifikačnej štruktúry ponuky práce na regionálnom trhu
práce a návrhy na opatrenia regionálnej politiky zamestnanosti“ (na vzorke 260 subjektov) venovaný
voľným miestam a nesúladu poţiadaviek zamestnávateľov a ponuky uchádzačov o zamestnanie.
Analýza bola zameraná najmä na identifikáciu chýbajúcich kvalifikácií a zamestnaní podľa ISCO a iba
sčasti na identifikáciu zručností a kompetencií.
Na rozdiel od týchto dvoch ad hoc štúdií Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) vypracováva
analýzu uplatňovania sa absolventov na trhu práce kaţdý rok. Táto analýza je však zaloţená na údajoch
o evidovanej nezamestnanosti, a preto nemôţe byť základom nezaujatého obrazu. Nezachytáva
absolventov, ktorí nie sú v evidencii úradov práce. Ignoruje disproporcie medzi štúdiom
a zamestnaniami, do ktorých absolventi nastupujú, ako aj prekvalifikovanosť.
Veľmi silný impulz pre predvídanie potrieb zručností a najmä pre predvídanie poţadovaných
zamestnaní prišiel v polovici prvého desaťročia tohto milénia v dôsledku poklesu nezamestnanosti. Po
dlhom období, kedy sa čerpalo z armády nezamestnaných, prišiel zrazu nedostatok pracovných síl. Na
čele s automobilovým priemyslom, ktorý ako prvý signalizoval potrebu pracovných síl, začali zbierať
údaje na predvídanie potrieb aj zástupcovia iných sektorov. V roku 2008 Podnikateľská aliancia
Slovenska v spolupráci s organizáciou Uni2010 zloţená z expertov z podnikateľskej praxe a univerzít
realizovala kvalitatívny prieskum „Profesie 2010 – 2020“ za účelom identifikácie profesií najviac
ţiadaných na trhu práce v rokoch 2010 – 2020. Tento projekt odráţa aktuálnu prioritu PAS na rok 2008
prispieť k prepojeniu vzdelávania s potrebami trhu práce.
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Zároveň samosprávne regióny, ktoré sú od roku 2002 zodpovedné za regionálne OVP, začali so zberom
údajov na zosúladenie regionálneho OVP s potrebami regionálneho trhu práce.
Napriek tomu boli všetky uvedené prieskumy obmedzené špecifickým zameraním podľa príslušných
sektorov a oblastí ich záujmu. Nesnaţili sa vyvinúť nástroje, ktoré by sa pravidelne pouţívali na
monitorovanie ponuky a dopytu na trhu práce, aby poskytovali spoľahlivé údaje pre predvídanie potrieb
zručností. Projekt Cedefopu Skillsnet je preto pre Slovenskú republiku nesmierne významný. Je totiţ
nádej, ţe skúsenosti z tohto projektu môţu pomôcť revitalizovať slovenský výskum v tejto oblasti.

7.2 Prax na zosúladenie poskytovania OVP a potrebných zručností
Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, nie sú k dispozícii skutočné nástroje na identifikáciu
potrieb trhu práce, ktoré by mali priamy vplyv na zosúlaďovanie poskytovania OVP a potrebných
zručností. Napriek tomu narastajúci záujem o identifikáciu potrieb trhu práce ako nový jav podporovaný
nespokojnosťou zamestnávateľov s ponukou absolventov, ktorý sa prejavuje rôznymi (často
neštandardnými a/alebo najmä) aktivitami, by sa dúfajme mohol premeniť na systematické prieskumy
postavené za validnom a spoľahlivom meraní. Ako uţ bolo uvedené v časti 2.1.1, zákon č. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní s účinnosťou od roku 2009 ustanovuje zodpovednosť za identifikáciu
potrieb trhu práce. Samosprávne kraje majú vypracovávať regionálne stratégie v spolupráci s krajskými
radami pre OVP zloţenými so zástupcov štátnej správy, samosprávy, zamestnávateľov a odborov
a/alebo zamestnaneckých rád. Samosprávne kraje musia prijať plán potrieb trhu práce v oblasti OVP (zo
zákona povinný dokument). Mali by ho vypracovávať príslušné profesijné organizácie zamestnávateľov
a predkladať ho na pripomienkovanie krajskej rade pre OVP a Rade vlády pre OVP, pričom konečné
slovo by mal samosprávny kraj. Tak by z monitorovania trhu práce a diskusií o zisteniach monitoringu
v uvedených orgánoch mali vzniknúť závaţné regulatívne opatrenia.
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách uţ stanovuje, ktoré profesijné
organizácie sú zodpovedné za ktorú oblasť štúdia. V prílohe č. 8 uvedenej vyhlášky sa nachádza
zoznam s dvojcifernou klasifikáciou odborov vzdelania podľa klasifikácie odborov vzdelania (KOV)
a príslušných zamestnávateľských organizácií.
Navyše profesijné zdruţenia/komory v spolupráci s príslušným rezortným ministerstvom
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) a Radou vlády pre OVP majú zriadiť
sektorové rady pre OVP na riešenie nadregionálnych a nadrezortných otázok. Ako uţ bolo podrobne
uvedené v časti o regionálnej/miestnej samospráve v kapitole 3.2, treba posilniť účasť zamestnávateľov
v OVP. V skutočnosti by sa mali
- stať silným orgánom pri vypracovaní kurikulárnych dokumentov (vypracovaní profilov absolventov
počiatočného OVP a poţiadaviek na vedomosti, zručnosti, schopnosti a pracovné návyky),
- mať vyššiu dôleţitosť pri priamom poskytovaní OVP (praktická príprava, poskytovanie zariadení
atď.) a
- mať veľkú moc pri tvorbe politiky OVP (a podstatne prispievať do regionálnych stratégií OVP).
Pred účinnosťou tohto zákona v septembri 2009 boli aktéri prizývaní k účasti v aktivitách súvisiacich
v OVP, ale ich účasť nebola dohodnutá explicitne ani ustanovená legislatívou. Ich účasť vychádzala
prevaţne z osobnej spolupráce/partnerstva, nie z inštitucionálnych väzieb14.
Kurikulárna reforma, ktorá sa začala v septembri 2008, a zmeny v správe vecí verejných s účinnosťou
od septembra 2009 sú dva míľniky súčasnej reformy OVP. Je priskoro predpovedať, aký vplyv bude
mať účasť aktérov v príslušných aktivitách súvisiacich s OVP v skutočnosti, keďţe kvalitu informácií
o trhu práce, s ktorými počíta zákon o OVP, zatiaľ nemoţno predvídať.
V súčasnosti majú vplyv na predbeţnú podobu kvalifikácií tí, ktorí pracujú na tvorbe štátnych
vzdelávacích programov (ŠVP). Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) vypracoval štátne
vzdelávacie programy podľa príslušných oblastí vzdelávania s explicitne deklarovaným cieľom
zosúladiť profily absolventov a poţiadavky zamestnávateľov z hľadiska kvalifikačných poţiadaviek
premietnutých do výsledkov vzdelávania.

14

Podrobný popis situácie pred reformou nájdete v Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training
System in 2008 [Slovensko: Prehľad systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008], kapitola 07 Skills
and competence development and innovative pedagogy [Rozvoj zručností a kompetencií a inovatívna pedagogika].
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Pokiaľ ide o vypracovanie štátneho vzdelávacieho programu na úrovni ISCED 3C, ŠIOV pouţil
metodiku DACUM prijatú v rámci spolupráce so Saskatchewanským inštitútom aplikovanej vedy
a technológie (SIAST, Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology). DACUM je skratka
pre „Developing a Curriculum“ (tvorba kurikula), táto metodika je však zaloţená na analýze profesií
a zamestnaní v spolupráci so zamestnávateľmi. Navyše majú zamestnávatelia moţnosť ovplyvňovať
návrh kvalifikácií a vypracovanie kurikula formou dotazníka, ktorý vypracoval ŠIOV a poskytol ho
tým, ktorí pripravujú školské vzdelávacie programy na identifikáciu/precizovanie potrieb a poţiadaviek
relevantných zamestnávateľov na absolventov stredných odborných škôl. Decentralizácia tvorby
kurikula sa stala skutočnosťou vďaka školským vzdelávacím programom, ktorý vypracováva kaţdá
škola samostatne. Na pomoc im v roku 2008 ŠIOV vydal 125-stranovú príručku.
Zodpovednosť sociálnych partnerov, najmä zamestnávateľov pri konečnom hodnotení kvality
absolventov, tieţ narastá. Spočiatku boli iba v úlohe pozorovateľov pri záverečných skúškach, teraz
dostali právo klásť študentom otázky – navyše od otázok, ktoré kladú pedagogickí pracovníci.
Podobne ako iné prvky OVP sa vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy dostáva na pokraj
novej reformy. Nový zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý zavádza ďalšie vzdelávanie na
základe kreditov počas kariérovej dráhy s rámcom vzdelávacích štandardov by malo umoţniť
harmonizáciu ďalšieho vzdelávania učiteľov v potrebami trhu práce. V súčasnosti je ďalšie vzdelávanie
a najmä počiatočné vzdelávanie určované najmä ponukou a je tu riziko, ţe teoretická príprava prevládne
nad praktickou. Rastúci záujem profesijných organizácií (napr. cechov) poskytovať špecializovanú
prípravu a garantovať kvalitu by sa mohol uplatniť v rámci nového zákona o OVP.
Ako uţ bolo viackrát podčiarknuté, menia sa práva a povinnosti aktérov a skutočný vplyv ich účasti
bude oveľa jasnejší potom, keď sa vyriešia reformné plány zakotvené v novoprijatej legislatíve. Iba
v jednom sektore moţno udalosti povaţovať za ukáţku transformácie zistení z sektorových štúdií do
reformy sektorového OVP vo všetkých segmentoch, t.j. programovanie OVP, hodnotenie OVP
a vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Nie je prekvapením, ţe k tomu vývoju došlo
v automobilovom priemysle, ktorý je najpoprednejším odvetvím národného hospodárstva Slovenskej
republiky. Skúsenosti z tohto sektora a z dvoch samosprávnych krajov (Ţilinského a Bratislavského)
z plánovania regionálneho rozvoja podstatne ovplyvnili reformu správy vecí verejných, ktorú
predstavuje zákon o OVP. To, ako sa rozšíri do iných sektorov a krajov, ostáva otvorené. Nedostatočne
rozpracované metodiky na identifikáciu potrieb trhu práce a ich transformácia do relevantných politík
by mohli reformu brzdiť v menej rozvinutých krajoch a sektoroch, ktoré ešte stále zápasia
s reštrukturalizáciou a prechodom od dedičstva bývalého plánovitého hospodárstva.
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8.

Poradenstvo pre vzdelávanie sa, kariéru a zamestnanosť

8.1 Stratégia a poskytovanie poradenstva
Poskytovanie kariérového poradenstva pre vzdelávanie sa, kariéru a zamestnanosť je tradične spoločnou
úlohou dvoch rezortov/ministerstiev – Ministerstva školstva (MŠ) a Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny (MPSVR). Detailný pohľad prezrádza, ţe najmä za posledné dva roky rezort školstva dosiahol
väčší pokrok neţ sluţby zamestnanosti. Charakteristika hlavných prístupov k poradenstvu sa preto
sústreďuje na tieto dva rezorty oddelene.
Poskytovanie poradenstva v rezorte školstva
Ministerstvo školstva predloţilo súbor politických dokumentov súvisiacich viac či menej s kariérovým
poradenstvom, ktoré vláda Slovenskej republiky prijala na jar 2007:
- Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe,
marec 2007, zameraná na ďalší rozvoj širokého spektra poradenských sluţieb poskytovaných deťom
a mládeţi od konca 50. rokov,
- Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva, marec 2007, zameraná na deti a mládeţ
s osobitnými potrebami a
- Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva, apríl 2007, kľúčový dokument
v tejto špecifickej oblasti, ktorý poprvýkrát dáva do súvislosti a zdôrazňuje vzájomné vzťahy medzi
celoţivotným vzdelávaním a celoţivotným poradenstvom.
Prvé dva dokumenty boli pouţité ako základ novej legislatívy na definovanie úlohy poskytovateľov
poradenských sluţieb v rezorte školstva – nový školský zákon nadobudol účinnosť v septembri 2008
a sluţby kariérového poradenstva v ňom majú dosť významnú pozíciu (pozri ďalej).
Okrem neho bol v máji 2009 prijatý zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobudne
účinnosť v septembri 2009. Tento kladie dôraz aj na spoluprácu všetkých aktérov a sociálnych
partnerov na národnej a regionálnej úrovni pri zosúladení OVP s potrebami trhu práce. Podľa tejto
úpravy regionálna samospráva okrem iného zodpovedá za informovanie mladých ľudí a ich rodičov
o potrebách trhu práce v príslušnom kraji a tieţ za sprostredkovanie všetkých relevantných informácií
o tejto kategórii centier poradenstva.
Na základe Stratégie celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva Ministerstvo školstva
v novembri 2007 schválilo Akčný plán. V súlade s ním boli a v súčasnosti sú vykonávané ďalšie kroky.
V októbri 2008 bolo ustanovené Národné fórum celoţivotného poradenstva ako poradný orgán ministra
školstva. Národné fórum má 26 členov zastupujúcich široké spektrum inštitúcií, tak z vládneho ako aj
mimovládneho sektoru (Ministerstvo školstva, Ministerstvo práce, Ministerstvo zdravotníctva,
Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo vnútra), verejných sluţieb zamestnanosti; Zdruţenie miest
a obcí Slovenska, Konfederácia odborových zväzov, Asociácia výchovných poradcov, Asociácia
školskej psychológie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, informačné a poradenské
centrá vysokých škôl, Zdruţenie informačno-poradenských centier mladých, Rada mládeţe Slovenska).
Napriek tomu, ţe poradenstvo je pre mnohých členov Národného fóra novou témou, Fórum podobne
ako odporúčania usmernení Cedefopu (2008) chce zlepšovať komunikáciu, rozvíjať spoluprácu,
identifikovať potreby občanov, zvyšovať kvalitu poskytovaných sluţieb, ovplyvňovať politiky
celoţivotného poradenstva a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.
Prvým dokumentom, ktorý Národné fórum iniciovalo, bola Koncepcia celoţivotného poradenstva v SR
z marca 2009, predloţená Ministerstvu školstva na jar 2009. Tento politický dokument (ktorý ţiaľ nebol
predloţený na verejnú diskusiu) definuje ciele, priority a špecifické ciele celoţivotného poradenstva na
národnej úrovni aj v súvislosti s konkrétnymi cieľovými skupinami. Na realizáciu celého balíka formou
národného projektu v rámci Operačného programu Vzdelávanie bolo navrhnutých viacero opatrení
(prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 – Premena tradičnej
školy na modernú, aktivita 1.1.2 – Podpora výchovného a kariérového poradenstva na základných
a stredných školách), ktorý sa začína v druhej polovici roku 2009 s významnou podporou Európskeho
sociálneho fondu.
K týmto opatreniam patrí:
- analýza súčasnej situácie poskytovania celoţivotného poradenstva v Slovenskej republike a systém
celoţivotného poradenstva vo vybraných krajinách EÚ (priame porovnanie);
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-

-

vypracovanie nového modelu poradenských sluţieb poskytovaných na základe schválených
kompetencií a účinnej spolupráce rezortov/ministerstiev, sociálnych partnerov a iných
poskytovateľov;
vypracovanie profesijných a kvalifikačných štandardov pre pracovníkov v poradenstve za účelom
zvýšenia kvality poradcov,
vypracovanie modelu počiatočného a ďalšieho vzdelávania poradcov,
vypracovanie programov vzdelávania a prípravy pre ďalšie, celoţivotného vzdelávanie poradcov,
vypracovanie systému zabezpečenia kvality,
vypracovanie kariérového informačného systému pre celoţivotné poradenstvo s prístupom
verejnosti,
zlepšenie prístupu v sluţbám celoţivotného poradenstva na regionálnej/lokálnej úrovni formou
zriadenia nových poradenských inštitúcií a zariadení.

Naplánované sú minimálne tri ďalšie národné projekty v istom priamom alebo nepriamom vzťahu ku
kariérovému poradenstvu. Dva z nich súvisia s Národným kvalifikačným rámcom (v kontexte
Európskeho kvalifikačného rámca), v rámci ktorého má byť vypracovaná Národná sústava povolaní
a následne Národná sústava kvalifikácií.
Národný projekt „Národná sústava povolaní v SR“ bude v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny a realizovať sa bude v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
prioritná os 1 – Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.1 – Podpora programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia problémov nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Hlavným cieľom
národného projektu bude vypracovať a implementovať sústavu, ktorá by umoţňovala prístup
k detailným informáciám o trhu práce (súčasné a budúce potreby zamestnávateľov, charakteristika
povolaní vrátane informácií o poţadovaných vedomostiach, zručnostiach a kvalifikácii) a prispeli by
k lepšiemu prepojeniu medzi potrebami zamestnávateľov a odborným vzdelávaním a prípravou.
Hlavným cieľom súbeţného národného projektu „Národná sústava kvalifikácií“ v kompetencii
Ministerstva školstva je vypracovanie systémového nástroja, ktorý by uľahčil porovnateľnosť výsledkov
OVP dosiahnutých prostredníctvom/v rôznych formách vzdelávania a prípravy a umoţňoval by
- certifikovať skutočné vedomosti a zručnosti nezávisle od foriem vzdelávania a prípravy,
- prenos potrieb trhu práce do vzdelávania a prípravy,
- informovať verejnosť o všetkých vnútroštátne certifikovaných kvalifikáciách,
- porovnateľnosť národných kvalifikačných stupňov so stupňami v iných krajinách EÚ alebo
v krajinách zúčastnených v Európskom kvalifikačnom rámci (EKR).
Národná sústava kvalifikácií bude verejne prístupným registrom všetkých úplných alebo čiastočných
kvalifikácií akreditovaných v SR.
Posledný národný projekt s určitou relevanciou pre kariérové poradenstvo, ktorý treba na tomto mieste
uviesť, je „Štatistické zisťovanie v malých a stredných podnikoch, prognózy potrieb zamestnancov
v zamestnávateľských organizáciách SR“ v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vyhliadky trhu práce na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, kvantifikácia súčasnej a budúcej
štruktúry voľných miest, pracovné príleţitosti, špecifikácia a identifikácia zamestnaní
s rastúcim/klesajúcim dopytom na trhu práce, vyhliadky zamestnanosti niektorých špecifických
cieľových skupín (napr. absolventov, postihnutých), adekvátne vyuţívanie opatrení aktívnej politiky
trhu práce – všetko to bude moţné vyuţívať aj na zvyšovanie rozsahu a kvality sluţieb kariérového
poradenstva pre všetky cieľové skupiny, tak v rezorte školstva ako aj práce.
Keďţe Národné fórum celoţivotného poradenstva sa paradoxne javí ako relatívne uzatvorená komunita
a zatiaľ sa nevyskytli signály, ţe sa otvorí pre tých, ktorí majú záujem o poskytovanie sluţieb
kariérového poradenstva a ďalšieho rozvoja či dokonca sa na ňom priamo zúčastňujú, iniciatívy sa ujal
Výskumný inštitút detskej psychológie a patopsychológie na vytvorenie širších expertných skupín
zameraných na rôzne aspekty sluţieb kariérového poradenstva. Na jar roku 2009 začali pracovať tri
takéto skupiny (expertná skupina pre všeobecné otázky kariérového poradenstva v rezorte vzdelávania,
expertná skupina praktických kariérových poradcov v základnom a strednom školstve, expertná skupina
pre poradenstvo na vysokých školách). Všetky tieto expertné skupiny majú poskytovať odborné
poznatky a výsledky svojho snaţenia predloţiť Národnému fóru.
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Pokiaľ ide o samotné uskutočňovanie sluţieb kariérového poradenstva v rezorte školstva, podľa nového
školského zákona ide o kompetenciu jednotlivých zariadení školského poradenstva a prevencie, a to:
- centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
- centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
- výchovní poradcovia v základných a stredných školách,
- školskí psychológovia,
- špeciálni školskí pedagógovia,
- liečební pedagógovia,
- sociálni pedagógovia a
- koordinátori prevencie.
Takmer všetci títo poskytovatelia existovali v rezorte školstva aj podľa predchádzajúcej legislatívy, ale
neboli takto explicitne uvádzaní ako súčasť systému poradenstva. (Pozn.: tu je kariérové poradenstvo
len ako jedna z častí širšie koncipovaných sluţieb poskytovaných všetkými uvedenými aktérmi).
Poskytovanie kariérového poradenstva v sluţbách zamestnanosti
Pri porovnaní súčasnej situácie a situácie spred dvoch alebo troch rokov, v poskytovaní sluţieb
kariérového poradenstva v sluţbách zamestnanosti nenastali ţiadne významné zmeny minimálne
z hľadiska súčasnej legislatívy. V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy sa situácia na trhu práce
prudko mení – evidovaná miera nezamestnanosti sa zvýšila zo 7,36 % v auguste 2008 (najniţšia miera
nezamestnanosti od začiatku 90. rokov) na 11,39 % v máji 2009:
Tab. 46: Počet nezamestnaných a miera nezamestnanosti od augusta 2008 do mája 2009
8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/208 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009
Počet
evidovaných
192098 196698 195922 203430 218920 239252 257564 273779 289340 301871
disponibilných
nezamestnaných
Miera evidovanej
7,51
7,80
8,39
9,03
9,72 10,33 10,92 11,39
nezamestnanosti 7,36 7,54
(%)
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

V tejto situácii je poradenstvo vnímané ako podporné opatrenie tak pre novoevidovaných
nezamestnaných, ako aj pre dlhodobo nezamestnaných. Zniţovaniu miery nezamestnanosti
prostredníctvom rôznych aktívnych opatrení trhu práce bráni veľmi obmedzený počet voľných
pracovných miest.
V auguste 2008 predloţilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dôleţitý politický dokument
vláde: je to Stratégia zamestnanosti (Prognózovanie potrieb trhu práce a zručností). Zlepšenie
poskytovania kariérového poradenstva, transparentnejšie informácie o trendoch na trhu práce a zručnosti
poţadované na globalizovanom európskom trhu práce spolu s početnými ďalšími opatreniami sú v ňom
prezentované ako špecifické ciele tejto politiky. V tejto súvislosti sa javí ako veľmi dôleţité, ţe
ministerstvo jednoznačne deklaruje svoju zodpovednosť za aktívnu účasť v aktivitách definovaných
v stratégii celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva.
Zodpovednosť za poskytovanie kariérového poradenstva pre nezamestnaných (evidovaných)
uchádzačov a zamestnaných záujemcov o zamestnanie vrátane znevýhodnených skupín majú najmä
verejné sluţby zamestnanosti (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), ako aj agentúry podporovaného
zamestnávania (so zameraním na dlhodobo nezamestnaných a postihnutých) a sčasti agentúry
dočasného zamestnávania.
Pokiaľ ide o dôkazovú základňu, tu treba uviesť, ţe návrh politiky a stratégie kariérového poradenstva
sa naozaj len zriedkavo zakladá na hlbokých a váţnych analýzach, hodnotení a prieskume jestvujúcich
údajov, keďţe argumentom je to buď nedostatok finančných prostriedkov a/alebo nedostatok času.
Spolupráca medzi rezortmi školstva a práce naďalej ostáva na skôr deklaratívnej úrovni. Napriek
skutočnosti, ţe Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva bola prijatá vládou,
kľúčovú úlohu tu zohráva Ministerstvo školstva a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tu nie je
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dostatočne aktívne, aspoň nie v zmysle snahy byť najvýznamnejším aktérom vo vzťahu k celej dospelej
populácii, nielen voči evidovaným (väčšinou) a neevidovaným uchádzačom o zamestnanie.

8.2 Cieľové skupiny a formy poskytovania
Cieľovými skupinami v rezorte školstva sú deti a mládeţ základných a stredných škôl, najmä vo vyšších
ročníkoch, ktoré môţu zuţitkovať kariérové informácie, poradenské sluţby poskytované
špecializovanými pracovníkmi a školské zariadenia uvedené v predchádzajúcej časti. Študentom
vysokých škôl sú tieto sluţby poskytované v centrách kariérových informácií a poradenstva, ktoré boli
zriadené s podporou finančných prostriedkov ESF za niekoľko ostatných rokov na mnohých fakultách
a/alebo univerzitách v celej krajine.
Cieľové skupiny sluţieb zamestnanosti sú striktne definované zákonom o sluţbách zamestnanosti. Tu sa
rozlišujú dve kategórie: nezamestnaní (a evidovaní) uchádzači o zamestnanie a zamestnaní záujemcovia
o zamestnanie (byť v evidencii nie je povinné). Kariérovo-informačné a poradenské sluţby sa obvykle
poskytujú všetkým klientom. Kariérové poradenstvo sa zameriava hlavne na znevýhodnených
evidovaných/nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (najmä dlhodobo nezamestnaných mladších
ako 25 a starších ako 50 rokov veku, postihnutých atď.).
Keď hovoríme o kariérovom poradenstve pre skupiny s osobitnými potrebami v rezorte školstva, máme
na mysli najmä deti a mladých ľudí s postihnutím – mohlo by sa im ponúknuť zopár opatrení
zameraných na ich špecifický kariérových rozvoj. Existuje súbor informácií v písomnej podobe (tak
v tlačenej ako aj elektronickej verzii) s podrobným popisom zdravotných, psychologických aspektov
a aspektov trhu práce v kariérovom poradenstve pre ţiakov a študentov, pričom na ich voľbu kariéry má
vplyv 13 rôznych kategórií zdravotných problémov. Informácie a pomoc sú poskytované aj ich rodičom,
učiteľom, vzdelávacím poradcom a všetkým tým, ktorí (prípadne) majú záujem.
Ďalšou moţnosťou je modul pre postihnutých vychádzajúci z internetového programu „Sprievodca
svetom povolaní“ s názvom „Máte nejaký zdravotný problém?“, ktorý sa nachádza na
www.povolania.eu. (Anglická verzia „Guide to the World of Occupations“, modul „Have you got
a health problem?“, je spolu s verziami v ďalších ôsmich jazykoch na www.gwo.cz).
Rovnako internetový Integrovaný systém typových pozícií (ISTP, www.istp.sk) umoţňuje klientovi
v jedinom module (takzvanej Analýze individuálneho potenciálu) identifikovať svoj zdravotný problém.
Potom môţu nasledovať špecifické informácie o ich vyhliadkach na trhu práce.
V sluţbách zamestnanosti sú k dispozícii všetky uvedené opatrenia aj pre dospelých klientov, najmä
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce. Okrem týchto stránok môţu
klienti so zdravotnými problémami navštíviť jedno z piatich informačno-poradenských centier pre
postihnutých (tie sú súčasťou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny), kde sa kvalifikovaný personál
pokúsi zmerať ich osobný potenciál zamestnať sa a dostanú zodpovedajúce pracovné ponuky.
Vo vzťahu k ţiakom a študentom sa poskytuje široká škála kariérových informácií, so zameraním najmä
na dráhy ďalšieho vzdelávania a prípravy vo vzdelávacích inštitúciách poskytujúcich sekundárne
a/alebo postsekundárne vzdelávanie. Tieto sú spojené tieţ s informáciami o moţnej budúcej kariére,
moţnostiach zamestnania a pracovných ponúk na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, v niektorých
prípadoch aj na úrovni EÚ (internetové portály www.eures.sk, ako aj PLOTEUS). Tí, ktorí majú
problém rozhodnúť sa o svojej kariére (napr. tí, ktorí z rôznych dôvodov nevedia prijímať rozhodnutia,
ktorých ambície nezodpovedajú ich potenciálu atď.), by mohli vyuţiť psychologické poradenstvo, ktoré
poskytujú školskí psychológovia alebo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyvinulo zaujímavý produkt s kariérovými informáciami najmä
pre ţiakov základných škôl v poslednom deviatom ročníku pod názvom „Svet práce“. Na interaktívnom
DVD prezentuje viacero kategórií uţitočných informácií na podporu kariérového usmernenia a pri prvej
voľbe kariéry.
Toto DVD má nasledujúcu štruktúru:
- podrobné informácie o 35 pracovných oblastiach a príslušných povolaniach,
- ako poţiadať o prácu,
- informácie o Integrovanom systéme typových pozícií (v minulosti vytvorený internetový portál aj
za účelom poradenstva) a odkaz na tento systém (www.istp.sk),
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uţitočné kontakty (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, sluţby EURES, Asociácia výchovných
poradcov).
Toto DVD bolo vytvorené, vyrobené a distribuované ako súčasť národného projektu „Modernizácia
sluţieb zamestnanosti podporou vývoja nástrojov a foriem informačných a sprostredkovateľských
sluţieb“ s podporou ESF. Vyrobených bolo 80-tisíc kópií DVD, ktoré boli koncom roka 2008
poskytnuté úradom práce a školám.
Metódy pre hlavné cieľové skupiny klientov v sluţbách zamestnanosti sú podobné predtým uvedeným
metódam – poskytovanie širokej škály kariérových informácií vrátane informácií o voľných miestach,
individuálne akčné plány sú povinné a poskytujú sa niektorým skupinám znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie (do 25, nad 50 rokov veku, dlhodobo nezamestnaným), súhrn psychologických metód
a nástrojov, ktoré sa pouţívajú ako „bilan de competences“ najmä v poradenstve pre dlhodobo
nezamestnaných a niektorých ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Od prijatia Stratégie celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva sa význam kariérového
poradenstva zvyšuje tak v rezorte školstva, ako aj v rezorte práce. Je to zjavné minimálne z politických
dokumentov, hoci menej zjavné v skutočnosti, najmä z profesionalizácie kariérového poradenstva
a poskytovania sluţieb, moţností počiatočného a celoţivotného vzdelávania poradcov, finančných
zdrojov, adekvátnej podpory a dôkazovej základne, kvality zabezpečenia atď. Väčšinu týchto
nedostatkov riešia stratégia a koncepcia celoţivotného poradenstva, ktoré obsahujú určité predstavy
a plány, ako tieto výzvy riešiť počas nadchádzajúcich troch – štyroch rokov.
-

8.3 Poradenstvo a poradenskí pracovníci
Na získanie profesionálneho diplomu kariérového poradcu neexistuje v Slovenskej republike
akreditačná schéma, a to ani v rezorte školstva, ani v rezorte práce. Je to hlavne preto, ţe neexistuje
certifikované zamestnanie „kariérový poradca“. Existujú iba osoby, ktoré sa kariérovým poradenstvom
a otázkami poradenstva zaoberajú, a poskytujú kariérové informácie a poradenské sluţby. Kariérové
poradenstvo ako komplexný študijný program alebo kurz nie je k dispozícii na univerzitách či iných
vysokoškolských inštitúciách.
Kvalifikácia pre profesionálov, ktorí poskytujú kariérové informácie a poradenské sluţby tak v rezorte
školstva ako aj v rezorte práce je nasledujúca:
- Výchovní poradcovia v základných a stredných školách sú beţní učitelia s (magisterským)
univerzitným diplomom a s kvalifikáciou na dva alebo tri vyučovacie predmety. Väčšina z nich
absolvovala ďalšie vzdelávanie zamerané na kariérové poradenstvo v rozsahu od 40 do 200 hodín.
Podľa súčasnej legislatívy v rezorte školstva sa pre kariérové poradenstvo nevyţaduje formálna
kvalifikácia, a preto univerzity ani ţiadne inštitúcie terciárneho vzdelávania takéto kurzy
neposkytujú. Na druhej strane však v celej SR prebiehalo mnoţstvo rôznych kurzov pre
„kariérových poradcov“ alebo kurzov kariérového poradenstva, organizovaných väčšinou
akreditovanými mimovládnymi organizáciami a financovanými z ESF. Problémom je, ţe tieto kurzy
nemajú jeden spoločný kvalifikačný štandard/štandard povolania, a preto sa líšia svojím obsahom,
štruktúrou, trvaním, kvalitou a tieţ inými náleţitosťami.
- Školský psychológ musí mať 5-ročnú univerzitnú kvalifikáciu z psychológie, obvykle v poradenskej
alebo pedagogickej psychológii (tu „poradenstvo“ znamená všetky oblasti poradenstva, nie
špecifické kariérové poradenstvo, ktoré predstavuje iba nepatrnú časť ich pregraduálneho štúdia).
- Špeciálny školský pedagóg – vzhľadom na jeho hlavnú úlohu (poskytovať pomoc a asistenciu
deťom s osobitnými vzdelávacími potrebami, či dokonca postihnutiami), predstavuje kariérové
poradenstvo iba okrajovú súčasť jeho povinností. Obvykle nemá formálne či informálne/neformálne
vzdelanie v kariérovom poradenstve.
- Zamestnanci informačných a poradenských sluţieb v rámci sluţieb zamestnanosti, ktorí pracujú
v úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, nemajú predpísané ţiadne formálne vzdelanie. Tu moţno
stretnúť veľmi rozmanité a variabilné kvalifikačné základy – dokonca nie je potrebné mať
vysokoškolský diplom.
- Od kariérových poradcov, ktorí sú zamestnaní v odborných poradenských sluţbách úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, súčasná legislatíva (zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti) sa
vyţaduje univerzitné vzdelanie magisterského stupňa, ktoré však nie je bliţšie špecifikované.
Znamená to, ţe aj tu moţno stretnúť poradcov s veľmi rozmanitou a variabilnou univerzitnou
kvalifikáciou.
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Hoci sotva existujú možnosti získať kvalifikáciu v kariérovom poradenstve vo formálnom vzdelávaní,
v tejto oblasti sa dosť veľa urobilo pre poradcov najmä v rezorte školstva formou rôznych projektov
vzdelávania realizovaných počas predchádzajúceho programovacieho obdobia (2004–2006) ESF.
Výborným príkladom takejto iniciatívy je súbor študijných materiálov pre poradcov v rezorte školstva,
ktorú uverejnilo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava koncom roku 2007 a ktorá bola
distribuovaná v roku 2008 pod názvom Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou
výchovou a kariérovým poradenstvom v školách a školských zariadeniach. V júni 2009 bola
elektronická verzia celej sady uverejnená na intranete aj pre pracovníkov, ktorí poskytujú informačné
a poradenské sluţby a odborné poradenské sluţby v úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
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9.

Financovanie: investície do ľudských zdrojov

9.1 Financovanie počiatočného odborného vzdelávania a prípravy
Vo financovaní jednotlivých stupňov vzdelávania neexistuje podstatný rozdiel, okrem rozdielov
vyvolaných inštitucionálne. OVP poskytované v stredných odborných školách (SOŠ) a zariadeniach
OVP (kam patrí vyššie sekundárne a postsekundárne neterciárne vzdelávanie) upravuje zákon
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov, zatiaľ čo financovanie vysokých škôl (kam patrí terciárne vzdelávanie) upravuje
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Ako uţ bolo vysvetlené, niţšie stredné vzdelávanie a učňovská príprava nie sú pre úvahy o systéme
OVP v SR podstatné.
Financovanie vyššieho sekundárneho a postsekundárneho neterciárneho OVP
Finančné toky
Prvou zákonnou normou, ktorou bolo zavedené financovanie regionálnych škôl za základe alokačných
vzorcov bol zákon č. 506/2001 Z. z. Pôvodným zámerom bolo zaviesť financovanie na ţiaka, ale
parlament ho v dôsledku lobovania zástupcov malých vidieckych škôl, prevaţne škôl s vyučovacím
jazykom maďarským, zmenil na financovanie na jednu triedu. Nový zákon č. 597/2003 Z. z. napokon
zaviedol financovanie na ţiaka a zvýšil dôleţitosť samosprávnych orgánov vo financovaní
a rozdeľovaní finančných prostriedkov pre regionálne školy, pretoţe nadobudli kompetencie aj
v zriaďovaní a údrţbe škôl.
Od januára 2004 boli všetky základné a stredné školy (príslušnej kategórie vytvorenej pre rozpočtové
účely – pozri tab. 49) financované rovnako podľa počtu ţiakov zo štátneho rozpočtu nezávisle od
povahy ich zriaďovateľa, aby sa tak podporilo zriaďovanie neštátnych škôl. Navyše sa finančné toky
a zdroje začali postupne meniť v súlade s postupom decentralizácie.
Od roku 2005 nadobudla účinnosť decentralizácia daní tým, ţe boli predefinované príjmy z dane
z príjmu. Hoci daň sa vyberá centrálne, Ministerstvo financií (MF) postupuje podstatnú časť dane
z príjmov priamo samosprávnym orgánom na úhradu ich výdavkov: 70,3 % bolo vyčlenených pre obce,
23,5 % pre samosprávne regióny a 6,2 % z celkového príjmu z dane z príjmu ostalo v rukách štátu ako
rezerva. Obce a regióny sa tieţ stali zodpovednými za určovanie sadzieb niektorých ďalších daní (z nich
najdôleţitejšou pre obce bola daň z nehnuteľností a pre samosprávne regióny zase daň z motorových
vozidiel). Napriek tomu sa priamo vyberá len asi 20 %, pričom preúčtovaná časť z dane z príjmu
fyzických osôb predstavuje asi 80 % všetkých daňových príjmov pre obidve kategórie samosprávnych
orgánov.
Pri decentralizácii sa rozlišovalo medzi takzvanými originálnymi a prenesenými kompetenciami štátnej
správy. Originálne kompetencie majú byť kryté z rozpočtu samosprávnych orgánov, ale prenesené
kompetencie so sebou nesú nárok poţadovať ďalšie financovanie zo štátneho rozpočtu. Financovanie
inštitúcií poskytujúcich sekundárne OVP patrilo k preneseným kompetenciám, a tak majú samosprávne
regióny a obce nárok na ďalší príspevok zo štátneho rozpočtu (z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
školstva (MŠ)).
Nasledujúci graf (graf č. 1) znázorňuje finančné toky do regionálneho školstva, kde je zvlášť vyznačené
financovanie OVP.
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Graf č. 1
Finančné toky do počiatočného sekundárneho a postsekundárneho neterciárneho OVP

Obce
Štátny rozpočet
(Ministerstvo
financií)

ZUŠ
SOP
ŠH
JŠ

8 VÚC

Ministerstvo školstva

Zriaďovatelia
cirkevných
škôl
Zriaďovatelia
súkromných
škôl

Školy OVP*

Školy OVP

Školy OVP*
8 krajských školských
úradov
Školy OVP

Ministerstvo vnútra

Školy OVP
Poznámky: * - školy poskytujúce OVP a strediská praktického vyučovania, ZUŠ – základné umelecké
školy, SOP – strediská odbornej praxe, ŠH – školské hospodárstva), JŠ – jazykové školy
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Zdroje financovania a ich príslušný podiel sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 47: Zdroje financovania regionálneho školstva v roku 2008 (v tis. eur a v %)
Ukazovateľ
Štátny rozpočet
Obce a vyššie územné celky
Prenájom školských zariadení
Zisk z podnikateľských činností
Príspevok rodičov na čiastočné krytie nákladov súvisiacich
s hmotnou starostlivosťou*
Príspevok rodičov na čiastočné krytie nákladov na vzdelávanie
vo vybraných školách (vrátane školného v súkromných školách)
Príspevky a dary podnikateľov a podnikateľských zdruţení
Iné (vrátane prostriedkov z produktívnej práce študentov)
Spolu

tis. eur
1 061 500,09
23 454,63
6 440,60
795,97

%
93,67
2,07
0,57
0,07

1 862,54

0,16

7 888,53

0,70

3 586,48
27 748,86
1 133 277,70

0,32
2,45
100

Zdroj: MŠ
Poznámka: EUR 1 = SKK 33,014 k 31. decembru 2008
* príspevky na stravu a ubytovanie v zariadeniach zriadených krajskými školskými úradmi

Ako vidno z predchádzajúcej tabuľky, regionálne školy sú financované prevaţne zo štátneho rozpočtu
(93,67 %).
Nasledujúca tabuľka (tab. 48) obsahuje informácie o prostriedkoch štátneho rozpočtu určených na beţné
výdavky a kapitálové výdavky. Jasne z nej vyplýva, ţe dominantný podiel (94,87 %) financovania zo
štátneho rozpočtu je prideľovaný na základe normatívov (na ţiaka).

Z toho

Tab. 48: Špecifikácia zdrojov zo štátneho rozpočtu v roku 2008 (v tis. eur a v %)
Riadok rozpočtu
tis. eur
%
1 046 787,27
98,61
Beţné výdavky spolu
Mzdy,
poistné,
prevádzka
1 007 024,87
94.87
(prideľované podľa normatívov)
Ostatné (nie podľa normatívov)
Kapitálové výdavky
Prostriedky zo štátneho rozpočtu spolu

39 762,40
14 712,82
1 061 500,09

3.75
1,39
100

Zdroj: MŠ
Poznámka: EUR 1 = SKK 33,014 k 31. decembru 2008

Charakteristika toku beţných výdavkov
Financovanie originálnych kompetencií je kryté z prostriedkov, ktoré vyšším územným celkom (VÚC)
a obciam priamo prúdia zo štátneho rozpočtu. Financovanie prenesených kompetencií je smerované cez
Ministerstvo školstva a jeho rozpočtovú kapitolu.
Prostriedky sa ďalej rozdeľujú zriaďovateľom (vrátane súkromných a cirkevných škôl) prostredníctvom
ôsmich krajských školských úradov na financovanie miezd a prevádzkových výdavkov školy.
Krajské školské úrady nemôţu prijaté prostriedky prerozdeliť, ale musia ich vyčleniť a previesť
zriaďovateľom. Hlavnými zriaďovateľmi sú samosprávne kraje (vyššie územné celky). Ďalšími
zriaďovateľmi sú samotné krajské školské úrady (tieto sú zriaďovateľmi niekoľkých inštitúcií
nadregionálneho významu a z tohto dôvodu nie je vhodné, aby ich viedli samosprávne kraje), cirkvi
a náboţenské denominácie a napokon rôzne súkromné subjekty (napr. spoločnosti s ručením
obmedzeným).
Zriaďovatelia dostávajú finančné prostriedky pre školy a zariadenia OVP (strediská praktického
vyučovania) vypočítané presne podľa kapitačných normatívov, ale môţu ich sčasti prerozdeliť
v prípade, ţe prevádzkujú viac škôl. Povinne však musia kaţdej škole a zariadeniu previesť aspoň časť
kapitačných normatívov učenú vládnou vyhláškou. Počas prvého roku reformy to pre beţné školy bolo
80 % mzdového normatívu a 75 % prevádzkového normatívu a pre školy so študentmi s osobitnými
potrebami to bolo 50 % obidvoch normatívov. V roku 2009 je pre beţné školy plánovaných najmenej
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90 % mzdového normatívu a 80 % prevádzkového normatívu a pre školy so študentmi s osobitnými
potrebami 80 % obidvoch normatívov.
Na ochranu pred silným dopadom na kapitačné financovanie jednotlivých škôl (najmä v prípade malých
vidieckych škôl) bolo pôvodne plánované minimálne garantované financovanie počas prvých troch
rokov reformy, t.j. Ministerstvo školstva garantovalo 95 % finančných prostriedkov z predchádzajúceho
roka na beţné výdavky. Toto opatrenie je potvrdené aj na rok 2009.
Postup pri dohadovacom konaní medzi ministerstvom a zriaďovateľmi škôl a zariadení na opravu chýb
pri zadávaní údajov upravuje špecifické opatrenie Ministerstva školstva (napr. 5/2008-R z 25. februára
2008). Navyše na zvýšenie transparentnosti majú krajské školské úrady povinnosť na svojich
internetových stránkach uverejňovať náklady na mzdy a poistné a na nákup tovarov a sluţieb pre všetky
inštitúcie v kraji.
Ako vidno z predchádzajúceho grafu, existujú aj ďalšie inštitúcie (ktoré moţno povaţovať za inštitúcie
súvisiace s OVP) financované priamo samosprávnymi krajmi (základné umelecké školy (ZUŠ),
jazykové školy (JŠ), strediská odbornej praxe (SOP) a školské hospodárstva (ŠH)) a financované priamo
obcami (základné umelecké školy (ZUŠ)). Od roku 2008 obce financujú aj neštátne základné umelecké
školy z prostriedkov určených na originálne kompetencie (ktoré pochádzajú z dane z príjmu).
Obce, ktoré podobne ako vyššie územné celky dostávajú prostriedky zo štátneho rozpočtu na
financovanie originálnych a prenesených kompetencií, musia tieţ financovať niektoré vzdelávacie
inštitúcie. Väčšina významných prenesených kompetencií sa týka zriaďovania základných škôl (ktoré
poskytujú tieţ niţšie stredné vzdelávanie). Kvôli lepšej čitateľnosť nie sú v grafe toky na krytie tejto
a iných aktivít nesúvisiacich s OVP uvedené.
Minimálne 94 % celkového príspevku Ministerstva školstva musí byť poskytnutých na základe
normatívov a iba 6 % na základe iných postupov (pozri nasledujúci graf č. 2).
Toky kapitálových výdavkov
Kapitálové investície sú citlivé voči moţnostiam štátneho rozpočtu a limitom stanoveným fiškálnou
politikou Ministerstva financií. Hoci normatívy aj pre kapitálové výdavky mali byť pôvodne určované
v spolupráci medzi Ministerstvom financií a Ministerstvom školstva, po fiškálnej decentralizácii majú
kapitálové výdavky kryť spravidla zriaďovatelia. Iba výnimočne (napr. v prípade núdze) moţno
kapitálové výdavky kryť zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva. Tak moţno
z daňových príjmov financovať iba verejné/štátne školy (avšak nie z určených prostriedkov, ktoré vyššie
územné celky dostávajú prostredníctvom Ministerstva školstva a krajských školských úradov, ale z dane
z príjmu, ktorá im prichádza priamo zo štátneho rozpočtu (Ministerstvo financií)). Poţiadavky škôl sú
dlhodobo vyššie, neţ disponibilné prostriedky. Preto bol dokonca oficiálne deklarovaný modernizačný
dlh. Zástupcovia samosprávnych krajov kritizujú skutočnosť, ţe dostali na zodpovednosť regionálne
vzdelávacie inštitúcie, ktorých zariadenie a budovy boli vo veľmi zlom stave.
Kategórie finančného riadenia a zdroje financovania z hľadiska škôl poskytujúcich OVP
Tradične existovali dve hlavné kategórie stredných škôl, ktoré poskytovali OVP: stredné odborné školy
(SOŠ) a stredné odborné učilištia (SOU). V posledných rokoch sa hlavní poskytovatelia OVP (SOŠ
a SOU) zlučovali do zdruţených stredných škôl a/alebo spojených škôl. Od septembra 2008 sú všetky
školy poskytujúce OVP v kategórii stredných odborných škôl (pozri tieţ celú časť 4).
Financovanie a celková regulácia škôl poskytujúcich OVP tradične závisí od kategórie finančného
riadenia školy. SOU sú klasifikované ako príspevkové organizácie, preto boli iba spolufinancované zo
strany štátu (na základe ich historického prepojenia na podniky a financovanie, ktoré v minulosti
dostávali, ako aj vďaka moţnosti zarábať si vlastnou produktívnou prácou). SOŠ sú klasifikované ako
rozpočtové organizácie, a preto boli takmer výlučne financované z daní. Teraz je rozhodovanie
o kategórii finančného riadenia v súčasnej etape meniacej sa kategorizácie (a názvov) škôl v rukách
krajských školských úradov.
Najvýznamnejším rozdielom v riadení v minulosti bolo to, ţe rozpočtové organizácie boli silne
napojené na štátny rozpočet alebo na rozpočet samosprávneho kraja a svoje príjmy mali odvádzať do
štátneho rozpočtu, zatiaľ čo príspevkové organizácie nie. Aţ 50 % ich príjmu sa má kryť ich vlastnými
príjmami, zvyšok tvorí príspevok z vybratých daní. Najvýznamnejší rozdiel, ktorý má vplyv na
účtovníctvo príspevkových organizácií, sa týka odpisov. Tieto sa neuplatňujú v účtovníctve
rozpočtových organizácií.
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Okrem uvedených príspevkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva na základe normatívov,
školy tieţ priamo či nepriamo dostávajú iné financovanie (ktoré tvorí najviac 6 % celkového príspevku
Ministerstva školstva). Zdroje financovanie škôl poskytujúcich OVP sú znázornené v nasledujúcom
grafe č. 2.
Graf č. 2
Zdroje financovania regionálnych škôl poskytujúcich OVP

Štátny rozpočet (Ministerstvo školstva)
hradí mzdové a prevádzkové náklady
na základe normatívov
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zo štátneho rozpočtu

Rodičia+
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rozpočtu
Zriaďovatelia ***
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a obce ****
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Vlastná podnikateľská
činnosť++
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Zamestnávatelia a
zamestnávateľské organizácie

Daňové úľavy

Povinné
Dobrovoľné
Voliteľné

Poznámky: * Napr. školy sú podporované na poţiadanie, na krytie svojej potreby oficiálne schválených učebníc
a nákladov na oficiálne organizované študentské súťaţe.
** Školy môţu dostávať prostriedky na základe úspešnej ţiadosti o financovanie rozvojového projektu
vypracovaného na základe výzvy uverejnenej Ministerstvom školstva na skvalitnenie vzdelávania (napr. na
zlepšenie IKT vo vzdelávaní). Verejné školy môţu získať prostriedky na kapitálové investície, ale iba vo
výnimočných prípadoch; môţu tieţ poţadovať ďalšie financovanie na riešenie osobitných otázok ako napríklad
financovanie dopravy študentov a mzdy asistentov študentov s osobitnými potrebami.
*** Zriaďovatelia môţu prispievať na financovanie beţných výdavkov svojich škôl z vlastného rozpočtu
a zodpovedajú tieţ za kapitálové investície. Súkromné a cirkevné inštitúcie nemali nárok na kapitálové investície
z vybratých daní. Verejné školy môţu dostávať prostriedky na kapitálové investície z rozpočtu samosprávnych
regiónov ako zriaďovateľov, teda z vybratých daní, ale takéto prostriedky nie sú nárokovateľné.
**** Samosprávy nie sú povinné prispievať na financovanie OVP, môţu sa však rozhodnúť a prispievať aj
školám, ktoré nezriadili/neprevádzkujú.
***** Podniky nemajú priamu povinnosť prispievať na počiatočné OVP v školách poskytujúcich OVP.
Zamestnávatelia môţu uzatvoriť zmluvu so študentom školy poskytujúcej OVP za účelom budúceho zamestnania
a na jej základe sa potom podieľať na financovaní OVP. Takýto stav je dosť zriedkavý, no situácia by sa mala
zlepšiť s novým zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní.
+ Rodičia hradia školské pomôcky a špeciálne učebnice (napr. zahraničné učebnice cudzích jazykov, ktoré škola
povaţuje za vhodnejšie, neţ učebnice poskytované Ministerstvom školstva zdarma). Obvykle sa od nich poţaduje,
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aby prispeli do rozpočtu rodičovského zdruţenia malou paušálnou sumou pribliţne 10 eur ročne. Analýzy týchto
marginálnych zdrojov neexistujú. Súkromné školy majú však dovolené účtovať rodičom zápisné a školné.
++ Školy môţu tieţ získavať prostriedky vlastnou podnikateľskou činnosťou. V prípade verejných/štátnych škôl je
však táto činnosť regulovaná metodickým pokynom č. 5/2007-R z 1. marca 2007, ktorým sa určuje postup škôl
a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. Podnikateľská činnosť nesmie v ţiadnom prípade
byť na ujmu vzdelávania. Školy poskytujúce OVP na úrovni ISCED 3C (obvykle bývalé SOU) majú nárok
zarábať na produktívnej práci študentov. Školy veľmi často prenajímajú zariadenia. Vyuţitie príjmov z prenájmu
priestorov a zariadenia je vecou rozhodnutia zriaďovateľa, a preto spravidla verejné/štátne školy o časť týchto
príjmov prichádzajú v prospech rozpočtu zriaďovateľa.
+++ Všetky školy môţu poţiadať o rôzne nenávratné finančné príspevky (NFP) alebo súkromné programy
poskytujúce nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ a rôznych podprogramov Programu
celoţivotného vzdelávania, najmä z programu Leonardo da Vinci. Školy tieţ môţu prijímať dary od sponzorov na
základe darovacej zmluvy.
2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb bolo moţné venovať na činnosť mimovládnych organizácií,
preto boli pri školách zriaďované mimovládne organizácie, aby za účelom zlepšenia učebného prostredia mohli
získavať aj tieto prostriedky.

Kapitačné financovanie (beţné výdavky)
Príspevky štátu do rozpočtu jednotlivých vzdelávacích inštitúcií (pozri nasledujúcu tabuľku) sú v zásade
zaloţené na normatívoch (príspevok zo štátneho rozpočtu na študenta). Všetky školy bez ohľadu na
kategóriu či zriaďovateľa (t.j. aj súkromné školy) sú zo štátneho rozpočtu dotované rovnako, na základe
aktuálnych normatívov. Tieto normatívy sú mzdové a prevádzkové. V tab. 49 a tab. 50 nájdete prehľad
normatívov na beţné výdavky15.
Tab. 49: Normatívy beţných výdavkov na študenta v rokoch 2004, 2007 a 2008 (v eur****)
Prevádzkový normatív
Normatívy celkom
Kategória škôl***
Mzdový normatív
(minimálne)
(minimálne)**
2004
2007
2008
2004
2007
2008
2004
2007
2008
409,0 593,1 661,2
98,2
152,5 169,1 507,2 745,7 830,3
Beţné ZŠ
490,5 720,8 803,5
99,8
156,0 174,3 590,2 876,8 977,8
Beţné G
682,6 926,0 1032,2 103,6 161,5 182,8 786,2 1 087,4 1 215,0
SOŠ
682,6 752,1 838,4 103,6 156,8 175,6 786,2 908,9 1 014,0
OA
Stredné zdrav. školy 792,5 1 228,6 1 369,6 105,8 169,6 195,2 898,2 1 398,2 1 564,7
SOŠ umel. zamerania 792,5 1 418,9 1 581,6 105,8 174,6 203,0 898,2 1 593,5 1 784,6
1 707,9 2 702,9 3 013,0 123,8 209,0 255,7 1 831,7 2 912,0 3 268,7
Konzervatóriá
746,7 1 079,1 1 202,8 120,6 190,5 213,2 867,4 1 269,5 1 416,0
SOU a U
309,3 419,5 467,6
96,2
147,9 162,0 405,5 567,4 629,6
SPV
1 056,6 1 482,8 1 652,9 142,5 201,3 229,7 1 199,2 1 684,1 1 882,6
Špeciálne G, SOŠ
1 056,6 1 791,7 1 997,3 142,5 209,6 242,4 142,5 2 001,3 2 239,7
Špeciálne SOU
1 056,6 2 045,8 2 280,5 142,5 216,4 252,8 142,5 2 262,2 2 533,3
OU a PŠ
Zdroj: MŠ
Poznámky: * V prípade SOU a U bez praktického vyučovania boli normatívy iba 394,5, resp. 505,8.
** Súčet dvoch normatívov (mzdový a prevádzkový); škála prevádzkových normatívov (v tabuľke je uvedený iba
minimálny) je podrobne upravená na základe špecifických premenných (jedna z premenných bola zastúpená
ôsmimi klimatickými kategóriami s rôznymi poţiadavkami na kúrenie), maximálny normatív bol v kaţdej
kategórii zvýšený o 22,3 eur v roku 2004 a o 21,6 eur v roku 2005. V roku 2006 to bolo 24,5 eur, ale v prípade
špeciálnych škôl sa normatívy odlišovali viac (tieţ v závislosti of kategórie postihnutia), pričom maximum bolo
5 721,8 eur.
*** ZŠ – základné školy. G – gymnáziá. OA – obchodné akadémie. U – učilištia. SPV – strediská praktického
vyučovania, SOŠ – stredné odborné školy, zdrav. – zdravotnícke, umel. – umeleckého, SOU – stredné odborné
učilištia, OU – odborné učilištia, PŠ – praktické školy; údaje o ZŠ a G sú uvedené pre porovnanie, špeciálne ZŠ
a športové G tu uvedené nie sú.
**** Údaje z roku 2004 pri výmennom kurze EUR 1 = SKK 41,16 k 31. decembru 2003; údaje z roku 2007 pri
výmennom kurze EUR 1 = SKK 34,573 k 29. decembru 2006, údaje z roku 2008 pri výmennom kurze EUR 1 =
SKK 33,603 k 31. decembru 2007.
15

Údaje z rokov 2005 a 2006 nájdete v Slovakia: Overview of the Vocational Education and Training System in
2008 [Slovensko: Prehľad systému odborného vzdelávania a prípravy v roku 2008].
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Podrobnosti o konštrukcii normatívov a parametrické zmeny v alokačných vzorcoch sú stanovené
nariadením vlády, čo umoţňuje prispôsobovať sa kaţdý rok zohľadneným potrebám. Toto nariadenie
(najnovšie, ktoré upravuje financovanie v roku 2009 má č. 630/2008) umoţňuje vypočítať výšku
budúceho príspevku pre všetky školy a zariadenia. Odchýlky od týchto normatívov sa vyuţívajú na
podporu špecifických politík. Vyšší normatív sa uplatňuje na školy s vyučovacím jazykom menšín a na
študentov s osobitnými potrebami, ktorí sú integrovaní v beţných školách.
Dve zaujímavé zloţky normatívov na prevádzku sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke, ktorá uvádza veľmi
skromné prostriedky určené na zvyšovanie kvality pedagogickej práce.
Tab. 50: Financovanie učebného prostredia* v rokoch 2004 – 2008 (v eur)
Výchovno-vzdelávací proces
Ďalšie vzdelávanie
(materiál,
vybavenie
atď.)
pedagogických
pracovníkov
Kategória škôl
2004
2005
2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
14,2
16,4
17,6
22,0
24,6
2,3
2,4
3,0
9,9
Beţné ZŠ
15,8
18,3
20,6
24,8
27,7
2,8
3,2
3,6
12,1
Beţné G
19,6
22,7
24,3
29,3
32,7
3,8
4,1
4,6
15,5
SOŠ
19,6
18,3
21,2
25,5
28,5
2,8
3,3
3,8
12,6
OA
21,8
27,8
29,8
35,9
40,1
5,1
5,4
6,1
20,5
Stredné zdrav. školy
21,8
31,0
38,1
40,0
44,7
5,9
7,4
7,1
23,7
SOŠ umel. zamerania
39,8
46,1
56,4
68,0
75,9
9,6
11,9
13,5
45,2
Konzervatóriá
20,9
24,2**
25,9
32,6
36,5 4,2**
4,4
5,4
18,0
SOU a U
12,2
14,1
15,1
18,3
20,4
1,7
1,8
2,1
7,0
SPV
27,0
24,1
44,1
41,4
46,3
6,0
7,5
7,4
24,8
Špeciálne G, SOŠ
27,0
24,1
44,1
48,2
53,8
6,0
7,5
9,0
30,0
Špeciálne SOU
27,0
24,1
49,3
53,7
60,0
6,0
8,9
10,2
34,2
OU a praktické školy
Zdroj: MŠ
Poznámky: * Prostriedky z celkových normatívov na študenta určené na priame financovanie učebného prostredia.
** V SOU a U, ktoré neuskutočňujú praktickú prípravu boli normatívy zníţené – na iba 15,1, resp. 2,0.
Skratky označujúce kategóriu škôl nájdete vysvetlené pod predchádzajúcou tabuľkou; výmenné kurzy pre roky
2004, 2007 a 2008 tieţ nájdete v predchádzajúcej tabuľke. Údaje z roku 2005 pri výmennom kurze EUR 1 = SKK
38,796 k 31. decembru 2004; údaje z roku 2006 pri výmennom kurze EUR 1 = SKK 37,848 k 30. decembru 2005.

Na vzdelávanie pracovníkov neboli v roku 2004 špecifikované ţiadne prostriedky. Na rozdiel od 0,5 %
v predchádzajúcich rokoch je od roku 2008 k dispozícii čiastka ekvivalentná 1,5 % miezd na úhradu
kontinuálneho profesijného rozvoja pracovníkov.
Financovanie terciárneho vzdelávania
Verejné vysoké školy sú právne subjekty, ktoré na rozdiel od regionálnych škôl sú aj vlastníkmi svojich
zariadení. Znamená to, ţe môţu zarobiť finančné prostriedky predajom budov, ktoré uţ podľa vlastného
uváţenia nepotrebujú. Príspevky zo štátneho rozpočtu sú zaloţené na zmluve medzi príslušnou
inštitúciou a Ministerstvom školstva. V zmluve sú uvedené čiastky poskytované za jednotlivé aktivity
podľa programov (napr. vzdelávanie, výskum atď.) na základe alokačného vzorca a postupov pre
zostavovanie rozpočtu medzi Ministerstvom školstva, Slovenskou rektorskou konferenciou a Radou
vysokých škôl. Najvýznamnejšími vstupmi sú kvalita zamestnancov (podľa kariérových stupňov),
kvalita výskumu vyjadrená počtom publikácií v konkrétnych kategóriách, počtom realizovaných
výskumných projektov a – samozrejme – počtom študentov. Kapitačné príspevky vychádzajú
z koeficientov pedagogickej a ekonomickej náročnosti, pričom pedagogickú náročnosť vyjadruje pomer
počtu študentov a počtu zamestnancov povaţovaný za vhodný pre príslušný študijný odbor
a ekonomická náročnosť je vyjadrením prevádzkových nákladov uskutočňovania príslušného štúdia
v porovnaní so štúdiom práva (ktoré sa povaţuje za finančne najmenej náročné a má priradený index 1).
Aby sa predišlo honbe za študentmi a aby sa školy nesústredili najmä na výučbu a nezanedbávali
výskum a vývoj, uplatnené boli korekcie na ocenenie výskumnej činnosti škôl. Prostriedky zo štátneho
rozpočtu pre jednotlivé školy pozostávajú z dvoch zloţiek. Prvá zloţka vyjadruje počet študentov.
Druhá zloţka sa vzťahuje na rozsah a kvalitu výskumu. Zloţka vyjadrujúca výskum závisí od
financovania, ktoré bola príslušná škola schopná získať v súťaţi o granty na výskum a vývoj, a od počtu
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a hodnoty publikácií oceňovaných podľa dohodnutých kategórií. V roku 2008 vychádzalo 70 %
z celkového príjmu zo zmlúv podľa počtu študentov a 30 % z úspešnosti v súťaţi (do určitej miery na
základe výsledkov výskumu). Tento pomer by sa v roku 2009 mal zmeniť na 65/35 v prospech súťaţe
o granty a publikácie oproti prijímaniu obrovského počtu študentov.
Vo verejných (štátnych) školách sa nevyţaduje školné od študentov v dennom štúdiu a od časti
študentov v externej forme štúdia, ktorých náklady na štúdium sú predmetom zmluvy s Ministerstvom
školstva. Od ďalších študentov v externej forme štúdia (pozri časť 4.7) sa vyţaduje školné na pokrytie
nákladov spojených s ich štúdiom. Navyše sa vyberá školné od študentov nad 26 rokov veku a od
študentov, ktorí študujú dlhšie, neţ je oficiálna dĺţka programu ich štúdia.
Okrem financovania zo strany Ministerstva školstva, ktoré predstavuje prevaţnú časť ich rozpočtu,
musia školy získavať prostriedky aj z iných zdrojov, napr. granty (najmä na výskum) a podnikateľskej
činnosti, pričom na tomto mieste treba zdôrazniť spoplatnené aktivity celoţivotného vzdelávania. Pod
hlavičkou celoţivotného vzdelávania sa uskutočňujú mnohé vzdelávacie aktivity, pričom sa vyuţíva
know-how či dokonca zariadenia univerzít. Tieto aktivity sú poskytované na rozlíšenie medzi beţným
vzdelávaním a prípravou poskytovanou pre študentov na základe zmluvy s Ministerstvom školstva
a týmito aktivitami navyše, na ktoré univerzity nedostávajú financovanie od štátu, a preto môţu
spoplatňovať ich účastníkov.
Graf č. 3
Finančné toky a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania

Ďalšie povinné
financovanie zo štátneho
rozpočtu
Sociálne štipendiá

Štátny rozpočet (Ministerstvo školstva)
na základe zmluvy so školou podľa
alokačných vzorcov (normatívov)*
Školné od špecifických
študentov **
Administratívne
poplatky+

Školné od špecifických
študentov ***
Iné nepovinné
financovanie zo štátneho
rozpočtu
Výskumné granty ****

Vlastná činnosť++
Vysoké školy

CŢV
Renting
Príjmy z majetku,
prenájmu

Samosprávne
kraje a obce

Granty, dary+++
Povinné
Voliteľné
Dobrovoľné

Daňové
úľavy

Poznámky: * alebo z rozpočtu iných ministerstiev (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo
obrany pre štátne školy špecifické pre jednotlivé rezorty: zdravotníctvo, polícia a vojsko). Ministerstvo školstva
tieţ môţe po informovaní a vyjadrení Rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie a so súhlasom vlády
poskytnúť príspevok súkromným školám.
** externí študenti nad limit prijatých uchádzačov na externú formu štúdia, občania nečlenských krajín EÚ
*** študenti v dennom štúdiu, ktorí absolvujú viac programov alebo študujú dlhšie, neţ je štandardná dĺţka štúdia
**** Existujú aj rôzne grantové schémy financované zo štátneho rozpočtu. Príjmy z týchto grantov sú významné
nielen na krytie nákladov na výskum a odmeňovanie, ale sú aj významným vstupom alokačných vzorcov, ktoré
majú vplyv na zmluvu s Ministerstvom školstva v nasledujúcom roku.
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+ náklady prijímacieho konania, poplatky za vydávanie rôznych dokladov atď.
++ Okrem uţ uvedených aktivít CŢV a výnosov z nehnuteľností, sú tu výnosy z duševného vlastníctva,
z vlastných finančných prostriedkov a ďalších činností, ktoré sú v súlade s hlavným poslaním školy.
+++ Všetky školy môţu poţiadať o rôzne granty z verejných alebo súkromných grantových programov
(o. i. veľkých podnikov) a predkladať projekty na získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a rôznych
podprogramov Programu celoţivotného vzdelávania. Školy tieţ môţu prijímať dary od sponzorov na základe
darovacej zmluvy.
2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb sa môţu venovať na činnosť mimovládnych organizácií, preto
boli pri školách zriadené mimovládne organizácie, aby za účelom zlepšenia učebného prostredia mohli získavať aj
tieto prostriedky.

Politika financovania, jej vplyv a predpokladané zmeny
Zavedenie normatívneho financovania malo za následok transparentnejšie prideľovanie prostriedkov,
lenţe normatívy boli nastavené a upravujú sa podľa moţností štátneho rozpočtu. Tak interný
modernizačný dlh vzdelávacích inštitúcií, ako aj erózia štandardov kvality absolventov, ktoré sú
viditeľné, ale ekonomické podmienky ich nezohľadňujú, vyvolávajú nevyhnutnosť zavádzať vyvaţujúce
opatrenia. Neschopnosť previazať financovanie s kontrolou kvality absolventov je dlhodobo slabinou
politiky vzdelávania.
Presné údaje o objeme prostriedkov prichádzajúcich z iných zdrojov financovania počiatočného OVP na
jednotlivých úrovniach neexistujú. Pod kontrolou je iba vynakladanie verejných prostriedkov.
Monitorovacie orgány sa sústreďujú na prísne uplatňovanie finančných pravidiel a najvýznamnejším
znakom úspešného finančného riadenia je vyrovnaný rozpočet ku koncu fiškálneho roka. Od reformy,
ktorú priniesol vysokoškolský zákon č. 131/2002 Z. z., Ministerstvo školstva uţ finančne nevypomáha
vysokým školám a bol úspešne stanovených strop ich výdavkov. Podobne bol finančnou reformou,
ktorú priniesol zákon č. 597/2003 Z. z., stanovený strop výdavkom stredných škôl a zariadení
poskytujúcich OVP. Tak sa prísne rozpočtové obmedzenia uplatňované u všetkých vzdelávacích
inštitúcií stali politickým úspechom skôr Ministerstva financií, neţ Ministerstva školstva. Ako vidno
z predchádzajúcich tabuliek č. 49 a č. 50, normatívy sa postupne dolaďujú, ale hlavný signál pre školské
politiky – prilákať čo najviac študentov – ostáva bezo zmeny. Boj o študentov sa stále spája so
zmäkčovaním vzdelávacích štandardov, keďţe v školách nie je zavedené účinné zabezpečenie kvality.
Regionálne úrady v snahe o optimalizáciu nákladov postupne intenzifikujú svoju politiku redukcie siete
škôl a študijných programov.
Vzhľadom ku klesajúcemu počtu verejných/štátnych škôl a prudkému rastu súkromných a cirkevných
škôl sa zdá, ţe na horizonte sa rysujú politické kontroverzie. Verejné/štátne školy vyhlasovali, ţe sú
v porovnaní so súkromnými a cirkevnými školami diskriminované, pretoţe zriaďovatelia súkromných
a cirkevných škôl nezniţujú týmto školám normatívy prichádzajúce od Ministerstva školstva. Orgány,
ktoré sú zriaďovateľmi verejných škôl, to môţu robiť za účelom tvorby dočasného rezervného fondu na
regionálnej úrovni a aby diferencovali medzi školami, zatiaľ čo zriaďovatelia súkromných alebo
cirkevných škôl postupujú normatív svojej škole v plnej výške. Na druhej strane sa cítia diskriminované
súkromné školy, pretoţe podľa najnovšieho opatrenia s účinnosťou od roku 2009 nie sú oprávnené
dostávať príspevky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky (dokonca ani v prípade núdze – na
rozdiel od verejných a cirkevných škôl). Hoci súkromné školy na rozdiel od cirkevných škôl a verejných
škôl oficiálne účtujú rodičom školné, a tak majú ďalší finančný zdroj, cítia sa diskriminované
v porovnaní s cirkevnými školami, ako to vidno z niektorých nových politík z roku 2009 uvedených
ďalej.
Spájanie financovania s kvalitou v regionálnom školstve je veľmi pomalým procesom. Povinnosť
regionálnych škôl kaţdoročne vypracovávať správu o školských výsledkoch, zavedená vyhláškou
Ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z., vyústila zatiaľ skôr do celkovej popisnosti, neţ do detailných
informácií o plnení si svojej zodpovednosti, a neprejavila sa ţiadnymi finančnými korekciami. Napriek
tomu v dôsledku bezostyšnej reklamy niektorých súkromných stredných škôl o programoch na úrovni
ISCED 3A a následnej kritiky nedodrţiavania štandardov kvality niektorými súkromnými školami bola
v roku 2008 uzákonená moţnosť potrestať súkromné školy na základe § 6a zákona č. 597/2003 Z. z.
Uplatniť moţno 15 % zníţenie normatívu za všetky mesiace, kedy podľa zistení Štátnej školskej
inšpekcie dochádzalo k pochybeniu (napr. nedodrţiavanie kurikula, priveľa nekvalifikovaných učiteľov,
nadmerné počty študentov v triedach). Toto opatrenie sa bude uplatňovať iba v prípade súkromných
škôl, nič podobné sa nemá uplatňovať v prípade verejných a cirkevných škôl. Je prekvapivé, ţe
zákonodarný zbor toto rozšírenie nenavrhol. Na druhej strane však podľa § 4b toho istého zákona

96

existujú aj niektoré pozitívne iniciatívy: moţné sú odmeny pre školy za úspešnú reprezentáciu študentmi
na národných a medzinárodných podujatiach (napr. študentské súťaţe alebo projekty).
Málo sa vie o efektívnosti prideľovania prostriedkov, pretoţe nie sú k dispozícii celkové údaje
o celkových príjmoch vzdelávacích inštitúcií. To má vplyv na inštitúcie, ktoré v podstatnej miere závisia
od iných zdrojov neţ je štátny rozpočet (najmä bývalé SOU, od ktorých štát očakával, ţe si budú
nezávisle zarábať, keďţe nie sú rozpočtovými ale príspevkovými organizáciami; a tieţ vysoké školy).
Monitorovanie údajov je tieţ zloţité, pretoţe sú tu neziskové organizácie zriadené pri školách, ktorých
príjmy tvoria časť príjmov školy. Skutočný príjem z vlastnej činnosti a iných súkromných zdrojov preto
detailne známy nie je, často ani riadnym zamestnancom inštitúcie. Keďţe orgány školstva nesledujú
celkové výdavky a neexistujú prieskumy o skutočnej štruktúre výdavkov a prínosov OVP, zmeny
politiky sa nezakladajú na odborných faktoch, ale prevaţne ich určuje lobovanie významných aktérov
(o. i. politických strán).
Na obmedzené obdobie (2010 a 2011) majú cirkevné zariadenia (napr. jazykové školy a základné
umelecké školy, ktoré sme my klasifikovali ako školy poskytujúce počiatočné OVP) zaručený príjem
z rozpočtu samosprávnych orgánov vo výške najmenej 88 % kapitačného financovania, ktoré je
poskytované verejným zariadeniam podľa zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 597/2003 Z. z. o financovaní. Na rozdiel od uvedeného, aj súkromné subjekty sú oprávnené ţiadať
o spolufinancovanie z rozpočtu obce alebo samosprávneho kraja (keďţe takéto financovanie je ich tzv.
originálnou kompetenciou), ale bez garantovanej výšky príspevku. Na roky 2007 – 2009 mali tak
súkromné ako aj cirkevné zariadenia garantovaných aspoň 90 % kapitačného financovania.
Pre OVP neexistuje ţiadny kolektívny fond. Dlhodobé úsilie presvedčiť Ministerstvo financií, aby
zníţilo odvody alebo poskytlo nejaké daňové stimuly pre tých, ktorí sú ochotní prispievať na
financovanie OVP, sa aspoň nateraz skončilo: Na rozdiel od očakávaní zákon č. 184/2009 Z. z. o OVP
s účinnosťou od septembra 2009 detailne ustanovuje zriadenie neštátneho Fondu OVP v roku 2010.
Tento fond však bude mať problém so zdrojmi, pretoţe príspevky štátnych orgánov sú zakázané
a podniky majú prispievať len na základe dobrovoľnosti, bez akejkoľvek stimulácie od štátu.
Významná moţnosť je otvorená pre zriaďovateľov škôl pri zniţovaní modernizačného dlhu formou
ţiadosti o financovanie z Regionálneho operačného programu v kompetencii Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja. Prioritná os 1 Školská infraštruktúra je zameraná na rekonštrukciu, rozširovanie
a modernizáciu školských budov a zakúpenie zariadenia, vrátane zariadenia IKT, pre školy v súvislosti
s ich rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou. Operačný program Bratislavský kraj (Cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) ponúka podobné moţnosti školám Bratislavského
regiónu, ale len do určitej miery, pretoţe tento región s HDP na obyvateľa presahujúcim 75 % priemeru
EÚ nie je oprávnený na Cieľ Konvergencia. Navyše a na rozdiel od predchádzajúceho programového
obdobia ESF existuje špecifický Operačný program Vzdelávanie riadený Ministerstvom školstva,
ktorého cieľom je reforma vo vzdelávaní v regionálnom školstve, podpora zlepšovania vysokého
školstva a rozvoj ľudských zdrojov pre vedomostnú spoločnosť v rámci prioritnej osi 1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy. Hlavný cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom dvoch
opatrení:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú,
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Vysoké školy môţu tieţ poţiadať o rozvoj infraštruktúry, ako aj o podporu na výskum a vývoj
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu Výskum a vývoj riadeného
Ministerstvom školstva.
Hoci potenciál získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ je obrovský, existuje riziko, ţe veľa
kvalitných manaţérov projektov, sklamaných z administratívnej náročnosti a bujnej byrokracie, ktorá
vyplýva z pochybení riadiacich orgánov počas predchádzajúceho programového obdobia, rezignuje a na
ich miesto prídu neskúsení alebo menej kvalitní projektoví pracovníci.
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9.2 Financovanie ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých
9.2.1

Financovanie verejne poskytovaného ďalšieho OVP

Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní uvádza jednotlivé zdroje financovania ďalšieho
vzdelávania, avšak bez ustanovenia pravidiel pre zabezpečenie financovania. Nešpecifikuje ani platby
od účastníkov, prostriedky zamestnávateľov, dotácie zo štátneho rozpočtu atď. Viac informácií
o rôznych kategóriách zdrojov nájdete v tab. 51. Uvedené údaje predstavujú rozdelenie zdrojov
financovania ďalšieho OVP v rokoch 1997 – 2008 získané v zisťovaní poskytovateľov ďalšieho OVP,
ktorý kaţdoročne vykonáva Ústav informácií a prognóz školstva.
Tab. 51: Rozdelenie zdrojov financovania ďalšieho OVP* v rokoch 1997 – 2008 (v % a tis. eur)
1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2008
Kategória zdrojov
%
%
%
%
%
%
%
%
%
tis. eur
17
21
24
23 36,36 21,34 23,82 25,88 14,68 6 939,36
Dotácie št. rozpočtu
2
4
0,00
Mimorozpočtové zdroje
30
18
13
14 13,34 22,04 23,83 18,44 25,93 12 253,06
Zamestnávatelia
25
36
43
38 39,30 35,09 25,46 38,70 28,97 13 687,97
Účastníci
9
6
10
8
7,07 9,15 4,00 2,65 4,41 2 081,69
Úrady práce
Dary fyzických
1
2
2
2
0,46 0,23
0,00
a právnických osôb
2,11 2,33 3,02 1,70
805,00
Obce
Iné činnosti
7
4
0,00
vzdelávacích inštitúcií
0,78 1,36 0,97
460,66
Nadácie
14,61 7,95 21,56 10 189,67
Fondy EÚ
9
9
8
15
3,47 10,03 5,17 1,99 1,77
838,52
Ostatné
100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 255,93
Spolu
Zdroj: ÚIPŠ Poznámky: EUR 1 = SKK 33,014 k 31. decembru 2008
* Údaje od disciplinovaných inštitúcií a zároveň najvýznamnejších poskytovateľov (celkovo bolo oslovených
4 743 inštitúcií, odpovedalo 941, pričom 521 z nich deklarovalo, ţe v roku 2008 uskutočňovali vzdelávanie); údaje
sa netýkajú externej formy štúdia vo formálnom vzdelávaní. Príslušné údaje boli zhromaţdené na základe
výročných správ inštitúcií poskytujúcich počiatočné OVP.

Ako konkrétne zodpovedného za verejné financovanie ďalšieho OVP nemoţno označiť ţiadny
konkrétny orgán. Inštitúcie, ktoré verejne poskytujú ďalšie OVP, spravidla plne hradia náklady naň zo
svojho rozpočtu, častejšie však vyţadujú podiel na financovaní od účastníkov. Tieto údaje umoţňujú iba
identifikovať hlavných prispievateľov. Treba poznamenať, ţe najvyšší podiel na financovaní ďalšieho
OVP pochádzal od účastníkov, za ktorými nasledovali zamestnávatelia a fondy EÚ.
Financovanie formálneho ďalšieho OVP obvykle pochádza od jednotlivcov, ktorí majú záujem získať
kvalifikáciu, na rozdiel od tých, ktorí si chcú zvýšiť zamestnateľnosť alebo zvýšiť svoju
konkurencieschopnosť na trhu. Podľa odhadu dosahujú výdavky na účastníka podobnú výšku ako
náklady na študenta počiatočného OVP alebo iných podobných programov formálneho vzdelávania.
Neformálne vzdelávanie, kde jazyky a IKT sú najviac obľúbené, je predmetom slobodnej súťaţe na
trhu. Preto sú jeho ceny rôzne, o. i. teritoriálne odráţajú kúpnu silu obyvateľstva, pretoţe náklady
v plnej výške znášajú účastníci.
Úprava externej formy vysokoškolského štúdia je veľmi špecifická (a v praxi kritizovaná). Verejné
vysoké školy uskutočňujú externú formu štúdia zdarma aj za poplatok. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách nesmie počet študentov prijatých na externé štúdium prevýšiť počet študentov
denného štúdia prijatých vysokou školou na daný akademický rok. Vládne úpravy určujú celkový objem
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na príslušný akademický rok a pre jednotlivé vysoké školy. Na
základe stanovených limitov sa kaţdá vysoká škola rozhoduje o počte študentov v príslušnom programe
štúdia, ktorých prijme bez spoplatnenia. Ďalších študentov v externej forme štúdia môţe prijať za
poplatok. Existuje tieţ moţnosť, aby právnické osoby, ktoré majú záujem zamestnať konkrétneho
študenta, uzatvorili s týmto študentom dohodu o budúcom zamestnaní a o ich úhrade nákladov na
štúdium.
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Vo svetle nízkeho podielu dospelých účastníkov v CŢV (podľa údajov Eurostatu z Výberového
zisťovania pracovných síl o účasti 25 aţ 64-ročných vo vzdelávaní a príprave je to od roku 2003 trvalo
menej ako 5 %) rastie intenzita diskusií o tom, ako spropagovať ďalšie OVP/CŢV a premyslieť fiškálne
incentívy.
Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva prijatá v roku 2007 opäť oţivila
myšlienku finančných nástrojov na rozvoj CŢV (v opatrení 8.15), avšak bez akéhokoľvek konkrétneho
návrhu finančnej schémy. Vyskytli sa určité snahy zapracovať fiškálne stimuly do návrhu zákona
o CŢV, ale je pravdepodobné, ţe financovanie ďalšieho OVP/CŢV ostane v najbliţšom období tak bez
úpravy, ako aj bez fiškálnej podpory akejkoľvek legislatívy.
9.2.2

Finacovanie ďalšej odbornej prípravy v podnikoch

Neexistujú špecifické opatrenia či dokonca spoľahlivé štatistické údaje o financovaní ďalšej odbornej
prípravy v závislosti od ponuky alebo dopytu. Jediné údaje pochádzajúce z oficiálneho prieskumu
pochádzajú z 90. rokov od kolektívu, ktorý dnes uţ neexistuje. Keďţe Slovenská republika sa
nezúčastnila na medzinárodnom prieskume ďalšej odbornej prípravy CVTS 2 (Continuing Vocational
Training Survey), prvé spoľahlivé údaje porovnateľné s EÚ o ďalšej OP v podnikoch pochádzajú
z CVTS3 na portáli Eurostatu. Národná analýza výsledkov CVTS3, ktorej vypracovanie je ohlásené na
rok 2009, sa pripravuje.
Agregované údaje naznačujú, ţe podiel podnikov poskytujúcich odbornú prípravu je podobný údajom
EÚ27, a potvrdzujú predchádzajúci predpoklad, ţe podiel podnikov poskytujúcich odbornú prípravu
narastá s veľkosťou podniku podobne ako v ostatných krajinách EÚ.
Tab. 52: Podniky poskytujúce odbornú prípravu ako % všetkých podnikov podľa veľkostnej
kategórie v roku 2005
Spolu
10 aţ 49 zamestnancov
50 aţ 249 zamestnancov 250 a viac zamestnancov
60
55
78
91
EÚ27
60
56
74
92
SR
Zdroj: Eurostat; Prieskum ďalšej odbornej prípravy (Continuing Vocational Training Survey – CVTS3, 2005)

Veľké podniky ponúkajú viac moţností odbornej prípravy neţ MSP, obvykle preto, lebo uţ majú
zavedenú a rozvinutú kultúru odbornej prípravy, ktorú do privatizovaných podnikov priniesli investori.
To je vysoko pravdepodobné vysvetlenie relatívne vyšších nákladov na ďalšiu odbornú prípravu
v porovnaní s celkovými mzdovými nákladmi v segmente veľkých podnikov v nasledujúcej tab. 53.
Tab. 53: Celkové náklady zo zdrojov ďalšej odbornej prípravy ako % celkových mzdových
nákladov (všetkých podnikov) podľa veľkostnej kategórie v roku 2005
Spolu
10 aţ 49 zamestnancov
50 aţ 249 zamestnancov 250 a viac zamestnancov
1,6
1,1
1,4
1,9
EÚ27
1,8
1
1,3
2,4
SR
Zdroj: Eurostat; Prieskum ďalšej odbornej prípravy (Continuing Vocational Training Survey – CVTS3, 2005)

Nasledujúca tabuľka potvrdzuje potrebu podpory ďalšej odbornej prípravy špecifickými opatreniami,
pretoţe podiel podnikov, ktoré udávajú pôsobenie verejných opatrení, je veľmi nízky. Najmä finančné
stimuly sú veľmi zriedkavé. V skutočnosti iba strategickí investori ich dostali v rámci stimulov štátnej
pomoci určenej na to, aby ich presvedčili etablovať sa v Slovenskej republike.
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Tab. 54: Podniky, u ktorých verejné opatrenia pôsobia na plány ďalšej odbornej prípravy, ako %
všetkých podnikov poskytujúcich odbornú prípravu v roku 2005
akvop
psfvp
fidon
dnúľv
poštd
zacer
36
9
17
10
11
20
EÚ27
21
4
2
1
6
18
SR
Zdroj: Eurostat; Prieskum ďalšej odbornej prípravy (Continuing Vocational Training Survey – CVTS3, 2005),
dátum extrakcie: 21. august 2008
Poznámky: akvop – akékoľvek verejné opatrenie, psfvp – poradenské sluţby financované z verejných prostriedkov
určené na identifikáciu potrieb odbornej prípravy a/alebo tvorby plánov odbornej prípravy, fidon – finančné
dotácie nákladov na odbornú prípravu zamestnancov, dnúľv – daňová úľava na výdavky na odbornú prípravu
zamestnancov, poštd – postupy na zabezpečenie štandardov u lektorov (napr. formou národných registrov,
hodnotenia), zacer – zabezpečenie uznávaných štandardov a rámcov pre kvalifikáciu a certifikáciu

Zaujímavé je, ţe vzhľadom na dôleţitosť ďalšej odbornej prípravy v rámci flexiistoty ako prístupu
k politike trhu práce vidno obrovský rozdiel v podiele podnikov so vzdelávacím strediskom (tab. 55).
Tab. 55: Podniky so vzdelávacím strediskom, ktoré sa výlučne alebo čiastočne pouţívalo na ďalšiu
odbornú prípravu ako % všetkých podnikov podľa veľkostnej kategórie v roku 2005 (všetky
druhy odbornej prípravy v %)
Spolu 10 aţ 49 zamestnancov 50 aţ 249 zamestnancov 250 a viac zamestnancov
12
10
17
33
EÚ27
4
4
4
20
SR
47
41
68
89
Dánsko
Zdroj: Eurostat; Prieskum ďalšej odbornej prípravy (Continuing Vocational Training Survey – CVTS3, 2005),
dátum extrakcie: 21. august 2008

9.3 Financovanie odbornej prípravy pre nezamestnaných a ďalšie skupiny vylúčené
z trhu práce
Nástroje aktívnej politiky trhu práce (APTP) (špecifikáciu pozri v časti 5.3) boli financované zo
štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu v rámci tzv. národných projektov určených pre
znevýhodnené skupiny. Vypracovalo a riadilo ich Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje určeného všetkým regiónom okrem
Bratislavského regiónu a v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3,
pričom realizácia bola decentralizovaná do jednotlivých úradov práce. Tak boli implementované
zrkadlové národné projekty na súbeţné riešenie dvoch oprávnených teritórií. V nasledujúcej tabuľke sú
zhrnuté národné projekty vo vzťahu k OVP určené pre programové obdobie 2004 – 2006
a implementované do roku 2008.
Tab. 56: Národné projekty určené na vzdelávanie nezamestnaných a ďalších jednotlivcov
ohrozených vylúčením z trhu práce
Názov národného projektu (NP)
Relevantnosť zákona č. 5/2004 Z. z.
2004-2006 (2008)
o sluţbách zamestnanosti
NP III – Vzdelávanie a príprava nezamestnaných
§ 46 vzdelávanie a príprava pre trh práce
pre trh práce, po ktorom nasledoval NP IIIA –
uchádzača o zamestnanie a záujemcu o
Vzdelávanie a príprava pre trh práce a
zamestnanie
zamestnanecká prax od roku 2007
NP IX – Absolventská prax
§ 51 príspevok na vykonávanie absolventskej
praxe
NP XI – Teoretická a praktická príprava
§ 47 vzdelávanie a príprava pre trh práce
zamestnancov na získanie nových vedomostí a
zamestnanca
odborných zručností
Zdroj: ÚPSVaR

Od roku 2004 štátom riadenú sieť 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na čele s ÚSPVaR
a politiky trhu práce upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti. Aktívne politiky trhu
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práce boli hradené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR-u, ako aj z Európskeho sociálneho
fondu.
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam aktívnych politík trhu práce a ich prepojenie na príslušné
paragrafy (pozri vysvetlivky pod tabuľkou) zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a ich
výsledky v rokoch 2004 aţ 2008.
Tab. 57: Financovanie aktívnych politík trhu práce v rokoch 2004, 2007 a 2008
Počet zaradených osôb
Priemerný príspevok
Nástroj
alebo vytvorených
Pridelený rozpočet (eur)
na miesto alebo
e APTP
miest
osobu (eur)
2004
2007
2008
2004
2007
2008
2004 2007 2008
-*
-*
3 207
-*
-*
29 718,5
-*
-*
9,3
§ 32
-*
-*
524
-*
-*
5 718,5
-*
-*
10,9
§ 43(7)
-*
-*
129
-*
-*
1 733,5
-*
-*
13,4
§ 43(10)
-*
-*
5
-*
-*
132,7
-*
-*
26,5
§ 43(11)
27 208
8 890
12 143 5 455 898,5 1 923 460,1 3 399 552,1
200,5
216,4
280,0
§ 46
-*
12 537 13 863
-*
7 097 743,8 7 757 412,9
-*
566,1
559,6
§ 47
*
*
1
693
*
*
365
945,4
*
*
216,2
§ 48b
5 618
10 038 12 096 8 250 424,5 20 647 259,6 30 584 195,0 1468,6 2 056,9 2 528,5
§ 49
-*
-*
65
-*
-*
30 492,0
-*
-*
469,1
§ 49a
1 778
2 550
1 016 2 823 537,4 6 241 442,9 2 283 860,6 1588,0 2 447,6 2 247,9
§ 50
-*
-*
820
-*
-*
2 705 232,6
-*
-*
3 299,1
§ 50a
14 462
8 937
13 435 5 152 065,6 2 526 441,7 4 394 445,1
356,2
282,7
327,1
§ 51
219 876 257 299 166 630 25 414 077,6 27 624 551,3 25 339 186,7 115,6
107,4
152,1
§ 52
*
*
16
599
*
*
12
024
097,1
*
*
724,4
§ 52a
51
-*
12 311
11 820,5
-*
1 332 627,9
231,8
-*
108,2
§ 53
-*
-*
6
-*
-*
2 487,8
-*
-*
414,6
§ 53a
-*
-*
8227
-*
-*
3 888 328,6
-*
-*
472,6
§ 54
138
862
739
359 044,6 4 926 230,8 4 783 193,7 2601,8 5 714,9 6 472,5
§ 56
-*
-*
189
-*
-*
94 908,9
-*
-*
502,2
§ 56a
107
389
337
275 596,0 2 496 066,3 2 255 354,1 2575,7 6 416,6 6 692,4
§ 57
18
73
159
53 850,9
356 504,3
783 105,8
2991,7 4 883,6 4 925,2
§ 59
-*
2 674
6 592
0,0
3 761 704,0 10 806 747,0
-*
1 406,8 1 639,4
§ 60
4 098
-*
-*
3 269 257,3
-*
-*
797,8
-*
-*
§ 110
273 354 304 249 270 785 50 789 976,9 77 601 404,9 112 868 476,6 185,8
255,1
416,8
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR
Poznámky: EUR 1 = SKK 38,796 k 31. decembru 2004; EUR 1 = SKK 33,603 k 31. decembru 2007; EUR 1 =
SKK 33,014 k 31. decembru 2008
* neboli implementované
§ 32 Sprostredkovanie zamestnania (najmä príspevok na cestovné náklady uchádzača, ktoré súvisia
s absolvovaním vstupného pohovoru u zamestnávateľa, § 43 (7) Príspevok na cestovné náklady uchádzača, ktoré
súvisia s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských sluţieb pre uchádzačov o zamestnanie, § 43
(10) Úhrada výdavkov na ubytovanie, stravovanie a výdavkov na cestovné uchádzačovi o zamestnanie
a záujemcovi o zamestnanie pri účasti na poskytovaní odborných poradenských sluţieb, ktoré trvajú dlhšie ako tri
dni, § 43(11) Príspevok na sluţby pre rodiny s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie,
ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských sluţieb, § 46 Vzdelávanie a príprava pre trh
práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, § 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca,
§ 48b Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie
občana so zdravotným postihnutím, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 49a Príspevok na
zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 50a Príspevok na podporu udrţania v zamestnaní zamestnancov
s nízkymi mzdami, § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť,
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej sluţby, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou,
§ 53a Príspevok na sťahovanie sa za prácou, § 54 Projekty a programy (zamerané na overovanie novo
implementovaných opatrení aktívnej politiky trhu práce), § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na ich zachovanie, § 56a Príspevok na udrţanie občana so zdravotným postihnutím
v zamestnaní, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti, § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu
prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu
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zamestnancov, § 110 predchádzajúceho zákona o zamestnanosti (č. 387/1996 Zb.) dotácie na chránené dielne
a pracoviská.

Postupný pokles financovania vzdelávania a prípravy pre trh práce ako podielu celkových investícií do
APTP do roku 2006 veľmi dobre vidno z nasledujúcej tabuľky (pozri § 46), kedy nasledovalo mierne
zlepšenie. Zároveň moţno ďalej vidieť zvýšenie objemu financií do vzdelávania a prípravy
zamestnancov (§ 47) zameraných na zvýšenie zamestnanosti a prevenciu nezamestnanosti uţ
zamestnaných.
Tab. 58: Rozdelenie prostriedkov na aktívne politiky trhu práce v rokoch 2004 aţ 2008 (%)
Nástroje
2004
2005
2006
2007
2008
APTP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,03
§ 32
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
§ 43(7)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00*
§ 43(10)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00**
§ 43(11)
10,7
10,6
2,1
2,5
3,01
§ 46
0,0
0,0
0,8
9,1
6,87
§ 47
0,0
0,0
0,0
0,0
0,32
§ 48b
16,2
24,3
26,2
26,6
27,10
§ 49
0,0
0,0
0,0
0,0
0,03
§ 49a
5,6
9,2
10,3
8,0
2,02
§ 50
0,0
0,0
0,0
0,0
2,40
§ 50a
10,1
13,5
5,4
3,3
3,89
§ 51
50,0
33,4
42,5
35,6
22,45
§ 52
0,0
0,0
0,0
0,0
10,65
§ 52a
0,0
0,0
0,0
0,0
1,18
§ 53
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00***
§ 53a
0,0
0,0
0,0
0,0
3,45
§ 54
0,7
2,2
4,4
6,3
4,24
§ 56
0,0
0,0
0,0
0,0
0,08
§ 56a
0,5
1,7
3,0
3,2
2,00
§ 57
0,1
0,4
0,6
0,5
0,69
§ 59
0,0
4,4
4,7
4,8
9,57
§ 60
6,4
0,2
0,0
0,0
0,00
§ 110
100,0
100,0
100,0
100,0
100,00
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR
Poznámky: * 0,0015
** 0,0001
*** 0,0022

Po Sektorovom operačnom programe Ľudské zdroje ESF a Jednotnom programovom dokumente NUTS
II Bratislava Cieľ 3 na obdobie 2004–2006 (napokon trval do mája 2009) nasledoval Operačný program
Vzdelávanie a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na programové obdobie 2007 –
2013. Pre nové programové obdobie bolo vypracovaných niekoľko nových národných projektov.
Národný projekt zameriavajúci sa na vzdelávanie a prípravu pre uchádzačov o zamestnanie, záujemcov
o zamestnanie, ako aj pre zamestnávateľov ako náhrada za predchádzajúci Národný projekt III a XI sa
pripravuje a jeho uvedenie sa predpokladá v roku 2009. Absolventská prax sa uţ nemá financovať
z európskych fondov, preto sa následný projekt NP IX nechystá. Na druhej strane je absolventská prax
povaţovaná za významný nástroj boja proti nezamestnanosti absolventov, ktorej nárast sa očakáva.
Preto sa očakávajú ďalšie prostriedky zo štátneho rozpočtu, dokonca ešte priaznivejšie podmienky pre
zapojenie do nej.
Všetky zmeny (vyţadujúce novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti) sú prejavom
revízie (rozšírenia alebo zrušenia) príslušných nástrojov (paragrafy uvedené v predchádzajúcej tabuľke
a v ďalších tabuľkách v časti 5.3) a stavu príslušných opatrení/nástrojov (povinných alebo nepovinných,
ako je uvedené v časti 5.3). Navyše sa dávky menia. Spravidla neexistuje diskriminácia subjektov, ktoré
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poskytujú sluţby zamestnanosti hradené z ústredného rozpočtu APTP po dohode s úradmi práce, na
základe vlastníctva. Podobne neexistuje diskriminácia na základe vlastníctva pokiaľ ide o dostupnosť
príspevkov a ďalších dávok na podporu zamestnanosti.
Keby však jednotlivé úrady práce chceli obchádzať oficiálne pravidlá, majú na to dostatočne veľký
priestor.
Keďţe rozhodovací proces moţno len ťaţko prísne regulovať, nemoţno vylúčiť rozhodujúci vplyv
politických strán a miestnych aktérov. Na druhej strane zlepšenie pravidiel transparentnosti vedie
k tomu, ţe kaţdý prípad pozitívnej alebo negatívnej diskriminácie sa stáva predmetom politických
diskusií, keďţe médiá sa rady vyjadrujú o kaţdom prípade nezrovnalostí.

9.4 Všeobecné systémy a mechanizmy financovania
Systémy financovania OVP sú veľmi jednoduché. Počiatočné OVP je v prevaţnej miere financované zo
štátneho rozpočtu a ďalšie OVP z prostriedkov záujemcov (zamestnávateľov alebo jednotlivých
účastníkov). Rekvalifikácia pre trh práce je financovaná zo štátneho rozpočtu a z ESF. Diskusia
o mechanizmoch doplnkového financovania s jasnými stimulmi pre súkromné subjekty pozitívne voči
financovaniu siaha do začiatku 90. rokov. Pôvodne sa fond OVP podľa princípu „vzdelávaj alebo
zaplať“ povaţoval za vhodný, neskôr boli navrhnuté daňové úľavy, avšak bez úspechu. Nasledujú dva
príklady politických dokumentov, ktoré sa venujú tejto otázke.
Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2004 – 2006 explicitne uvádzal odporúčania Rady EÚ
týkajúce sa „efektívnejších investícií do ľudského kapitálu a celoţivotného vzdelávania“
a „významnejších stimulov na investovanie do vzdelávania a na podporu prístupu k vzdelávaniu“ a o. i.
navrhol schému daňových úľav pre zamestnávateľov za účelom zvýšenia ich investícií do vzdelávania
ich zamestnancov.
Stratégia celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva prijatá v roku 2007 navrhovala
zavedenie finančných nástrojov pre rozvoj CŢV vo svojom opatrení 8.15.
Diskusia pokračuje, pričom ju určujú dve základné otázky kaţdej slovenskej vlády. Efektívna daňová
politika sa povaţuje za nezlučiteľnú s akoukoľvek kategóriou stimulov pre OVP/CŢV týkajúcich sa
daní a vláda nie je schopná zníţiť náklady štátu a/alebo presmerovať viac zdrojov na investície do
vzdelávania, CŢV a výskum a vývoj na úkor iných verejných výdavkov.
Ministerstvo financií je proti všetkým navrhovaným daňovým stimulom na podporu počiatočného OVP
a/alebo ďalšieho OVP pre jednotlivcov vzhľadom na daňovú reformu, ktorou bola zavedená rovná 19 %
sadzba dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmu právnických osôb
a ktorú povaţuje za dostatočný stimul na podporu investícií do ľudských zdrojov a/alebo vlastné
vzdelávanie.
Nie sú vytvorené ţiadne rezortné vzdelávacie fondy. V roku 2010 bude podľa zákona č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní zriadený Fond OVP. Na rozdiel od fondov v iných európskych krajinách, do
ktorých sa príspevky vyberajú zráţkou a ktoré majú podporu odbornej verejnosti, Fond OVP pod
vedením ministra školstva nemôţe dostávať prostriedky od štátnych orgánov a financovanie zo strany
podnikov je prísne dobrovoľné. Keďţe Ministerstvo financií bolo striktne proti fondu z dôvodu krátenia
štátneho rozpočtu, zamestnávatelia akceptovali iba nepovinné príspevky. Pohľad na tento fond je
kontroverzný, pretoţe za súčasných podmienok sa očakáva, ţe bude mať nedostatok prostriedkov.
Navyše sa školy poskytujúce OVP obávajú zhoršenia svojich moţností získavať prostriedky od
podnikov. V súčasnosti školy bojujú o príspevky podnikov na základe osobitného opatrenia – daňovej
úľavy zavedenej na podporu mimovládnych organizácií. Školy si zriadili svoje mimovládne organizácie,
aby sa mohli uchádzať o ďalšie financovanie, napr. 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
Mnohé školy veľmi úspešne oslovujú subjekty s osobitnými záujmami (rodičov, podniky z podobného
rezortu atď.). Školy sa obávajú, ţe politické manipulácie by mohli viesť k tomu, ţe prostriedky
z podnikov budú tiecť do Fondu OVP a nie priamo k nim.
Existuje len jeden prípad, kedy vláda prijala opatrenie na základe daňovej úľavy bez ohľadu na kritiku
Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií. Vzhľadom na únik mozgov spomedzi
zdravotníckych pracovníkov do krajín EÚ s lepšími zárobkovými moţnosťami sa vláda rozhodla prijať
opatrenie vypracované Ministerstvom zdravotníctva na podporu ďalšieho profesijného rozvoja
zdravotníckych pracovníkov, aby vyplnila medzery spôsobené nedostatkom špecialistov. Toto opatrenie
je účinné od 1. januára 2008, takţe daňovo odpočítateľná poloţka poprvýkrát platí pre daňový rok 2008
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(termín na predloţenie daňového priznania je 31. marec 2009). Zákon č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov boli novelizované zákonom č. 653/2007 Z. z. Podľa tohto zákona si môţu lekári,
zubári, zdravotné sestry a pôrodné asistentky odpočítať náklady na svoje ďalšie vzdelávanie od základu
dane. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 31/2006 Z. z. stanovuje hornú hranicu kurzovného pre
jednotlivé typy vzdelávania pre príslušné kategórie zdravotníckeho personálu. V dôsledku 19 % sadzby
dane z príjmov sa výdavky účastníkov študijných programov stanovených a akreditovaných
Ministerstvom zdravotníctva zníţili asi o pätinu. Týmto opatrením parlament porušil tabu týkajúce sa
daňových stimulov pre ďalšie vzdelávanie/celoţivotné vzdelávanie16.
Podobne ako v rezorte zdravotníctva, existujú rezortné úpravy s podrobnými kvalifikačnými
poţiadavkami pre jednotlivé profesie, avšak bez podobných daňových stimulov. Samozrejme, ţe závisí
od zamestnávateľov, či niektoré z nich prípadne pouţijú. Podľa § 155 Zákonníka práce má
zamestnávateľ právo uzatvoriť dohodu so zamestnancom, v ktorej sa zamestnanec zaviaţe ostať
v pracovnom pomere u tohto zamestnávateľa na určité obdobie (maximálne 5 rokov), inak musí splatiť
relevantné náklady zamestnávateľa (aţ do 75 % celkových nákladov).
Daňové stimuly pre ďalšie OVP pre jednotlivcov iných profesií sa neuplatňujú. Spomínaná asignácia
2 % z dane pre mimovládne organizácie má na OVP iba sekundárny vplyv a nebola zavedená na
podporu OVP.
Vzdelávacie účty a poukazy boli predmetom iba akademickej diskusie, bez akejkoľvek serióznej debaty
decíznej sféry.
Sporiace schémy a pôţičky zamerané na OVP rovnako nie sú zavedené. Existujú štipendiá – uţ predtým
uvedené – na pomoc nízkopríjmovým rodinám financovať náklady na ţivobytie študentov, ale nie sú
špecifické pre OVP a navyše nie sú veľmi vyuţívané. Fond študentských pôţičiek začal poskytovať
pôţičky od akademického roku 1995/1996. Odvtedy aţ do akademického roku 2007/2008 bolo
poskytnutých 53 670 pôţičiek v celkovej hodnote 44 270 305,05 eur. Kaţdý študent je oprávnený
dostať jedinú pôţičku vo výške 663,88 eur (20 000 Sk). Pri vyšších pôţičkách v hodnote 1 327,76 eur
(40 000 Sk) sa skúma oprávnenosť z hľadiska príjmov. Navyše tzv. sociálne štipendiá pre študentov
vysokých škôl a tieţ tzv. motivačné štipendiá pre študentov stredných škôl, ktorých rodičia sú v hmotnej
núdzi alebo pod hranicou ţivotného minima, sú určené na zlepšenie prístupu týchto študentov ku
vzdelávaniu a majú ich viac motivovať ku vzdelávaniu17.

16

Pozri: Parliament Breaks a Taboo: Tax Incentives for Lifelong Learning [Parlament porušil tabu – daňové
stimuly pre celoţivotné vzdelávanie]. In: Cedefop Info 1/2008.
17
Pozri Pokrok v prioritných oblastiach politiky odborného vzdelávania a prípravy (Správa o politike OVP Slovenská republika 2008), príklad politiky v časti 2.3.2.; pozri tieţ opatrenie na podporu mobility vo vybratých
krajinách EÚ v časti 7.5.2. tej istej správy.
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10. Národné štatistiky OVP – alokácia programov
10.1 Klasifikácia národných programov OVP
10.1.1 Hlavné kritériá pre alokáciu programov OVP
Všetky programy OVP majú pridelené svoje kódy podľa štatistickej klasifikácie študijných a učebných
odborov, ktorú ustanovuje vyhláška Štatistického úradu č. 559/2008 Z. z., Slovenskej republiky, ktorou
sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania, kde je uvedený aj príslušný kód ISCED.
V nadväznosti na to sú všetky dokumenty štátneho vzdelávacieho programu a od nich odvodené
príslušné dokumenty školských vzdelávacích programov označené kódom ISCED.
Do roku 2008, kedy nadobudol účinnosť nový školský zákon (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní), sa kódy ISCED pouţívali prevaţne iba v štatistickej praxi rezortu školstva. Príslušnú
konverznú tabuľku medzi klasifikáciou ISCED a národnou klasifikáciou (NK) vypracoval Ústav
informácií a prognóz školstva najmä z dôvodu potreby poskytovať harmonizované údaje UOE.
Špecifické vysvetlenia ohľadom postsekundárneho neterciárneho vzdelávania a kategórií ISCED 5B
nájdete pri definícii terciárneho a vysokoškolského vzdelávania v časti 1.5.
Od roku 2000 sa však všetka národná štatistika ÚIPŠ o primárnom, sekundárnom a terciárnom
vzdelávaní a ďalšom OVP poskytuje aj podľa ISCED 97, zatiaľ čo štatistika o vzdelávaní, ktorú
uverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) vo svojich ročenkách, vychádza z národnej klasifikácie odborov
vzdelania (KOV), ktorá sa v širokej miere pouţíva aj v štatistike trhu práce (napr. v štatistike
nezamestnaných absolventov). Konverzná tabuľka týchto dvoch klasifikácií nasleduje.
Tab. 59: Konverzná tabuľka medzi ISCED a národnou klasifikáciou (5. pozícia 7-miestneho
úplného kódu KOV)
NK Vymedzenie
ISCED
0
Ukončená povinná školská dochádzka v niţšom ako 8. (9. ročníku)
0, 1
Ukončené základné alebo stredné vzdelanie (okrem stredného vzdelania uvedeného
1
2, 2C
pod kódmi stupňov vzdelania 2 a 3)
Stredné odborné vzdelanie s výučným listom získané na stredných odborných
2
3C
školách (SOŠ*) a odborných učilištiach**
3
Stredné vzdelanie (štúdium kratšie ako štvorročné, bez maturity)
3C
4
Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na SOŠ*** ukončené maturitou)
3A
5
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
3A
Úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ**** alebo konzervatóriu, vzdelanie 3A,
6
ukončené maturitou a rozmanité pomaturitné štúdium bez ukončenia absolutóriom
4A
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske a vyššie odborné vzdelanie
7
5
(postsekundárne neterciárne vzdelanie ukončené absolutóriom)
8
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inţinierske a doktorské
5
9
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia
6
Zdroj: Klasifikácia odborov vzdelania (KOV) podľa Štatistického úradu, vymedzenia a príslušné kódy ISCED
priradené autormi.
Poznámky: ZŠ - základná škola
SOŠ - stredná odborná škola
* Do roku 2008 označované ako učebné odbory na stredných odborných učilištiach (SOU), od roku 2008 ako
učebné odbory na SOŠ.
** Školy pre študentov s osobitnými vzdelávacími potrebami v skupine špeciálnych škôl, ktorí sú schopní ho
dosiahnuť napriek zdravotnému znevýhodneniu.
*** Do roku 2008 programy označované ako študijné odbory na SOU a od roku 2008 označované ako študijné
odbory s odborným výcvikom na SOŠ.
**** Od roku 2008 programy označované ako študijné odbory s praxou na SOŠ.

Ako vidno z uvedeného, národná klasifikácia odborov vzdelania vychádza zo vzdelávacieho programu
a stúpajúce kódové čísla vţdy nezodpovedajú stupňom vzdelania podľa legislatívy rezortu školstva.
Očakáva sa postupný prechod celej SR a všetkých rezortov na ISCED, ako to vidieť z uvedenej
vyhlášky Štatistického úradu č. 559/2008 Z. z., v ktorej sa uvádzajú aj kódy ISCED v úplnom
(7-miestnom) zozname odborov na rozdiel od predchádzajúcej verzie podobnej vyhlášky.
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10.1.2 Stupne OVP v národnom vzdelávacom systéme
S účinnosťou školského zákona č. 245/2008 Z. z. sa stupne vzdelania podstatne zmenili.
Od septembra 2008 má všeobecné vzdelávanie tri stupne: základné vzdelávanie – po dokončení
4. ročníka základnej školy, niţšie stredné (všeobecné) – po dokončení 9. ročníka základnej školy alebo
príslušného ročníka dlhšej formy gymnázia, a úplné stredné všeobecné – po dokončení gymnázia.
Stupne OVP vrátane programov na terciárnom stupni upravené podľa Bolonskej deklarácie sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 60: Stupne OVP v národnom vzdelávacom systéme
Stupeň
Niţšie stredné odborné
Stredné odborné
Úplné stredné odborné**
Vyššie odborné
1. stupeň vysokoškolského
(bakalárske)
2. stupeň vysokoškolského
(magisterské, inţinierske a doktorské)
Vysokoškolské vzdelávanie
(doktorandské)

ISCED

Trvanie
najmenej

Trvanie
najviac

Trvanie
obvykle*

2C
3C
3A
5B

2 roky
3 roky
4 roky
2 roky

3 roky
4 roky
5 rokov
3 roky

2
3
4***
2,3

Obvyklý vek
ţiakov na
začiatku
15-16
15
15
19

5A

3 roky

4 roky

3

19

5A

2 roky

3 roky****

2****

22

6

3 roky

4 roky*****

-

24-25*****

Poznámky: * Priemerná dĺţka štúdia nie je vhodným indikátorom, pretoţe sú iba dve moţnosti dĺţky štúdia
** Existujú rozmanité postsekundárne programy, ktorých výsledkom nie je vysokoškolské vzdelanie, napr.
postsekundárne štúdium v trvaní najmenej 6 mesiacov (inovačné) s označením ISCED 4A a postsekundárne
štúdium v trvaní 2 rokov (kvalifikačné) s označením ISCED 4A; vek ţiakov na začiatku štúdia býva rôzny,
obvykle je to 19 rokov pre študentov v dennom štúdiu a obvykle viac pre študentov v externom štúdiu.
*** Tento stupeň moţno dosiahnuť aj po 2 rokoch nadstavbového štúdia po ukončení vzdelávania vedúceho
k strednému odbornému vzdelaniu (ISCED 3C), existujú však aj skutočné náročnejšie programy vyţadujúce
5 rokov štúdia.
**** Niektoré štúdiá nenasledujú po bakalárskom štúdiu (napr. štúdium medicíny, ktoré trvá celkom 6 rokov).
***** V externej forme štúdia v trvaní 5 rokov sú študenti obvykle starší, na rozdiel od študentov v dennom
štúdiu, ktorí na trojročné štúdium nastupujú hneď po dosiahnutí magisterského stupňa; to však nie je povinné.

10.2 Odbory vzdelávania a prípravy
Jednotlivé skupiny odborov vzdelávania a prípravy sú klasifikované podľa uvedenej národnej
klasifikácie odborov vzdelávania. Nasledujúca tabuľka je prehľadom skupín študijných odborov od
niţšieho sekundárneho po terciárny stupeň.
Tab. 61: Programy OVP podľa skupín odborov vzdelávania a prípravy
Kód
1
11
12
13
14
15
16
2
21
22

Skupina odborov podľa národnej
klasifikácie (KOV)*

ISCED 97
2C 3C 3A, 4 5B 5A-1. 5A-2. 6

Prírodné vedy
Fyzikálno-matematické vedy
Geologické vedy
Geografické vedy
Chemické vedy
Biologické vedy
Ochrana ţivotného prostredia
Technické vedy a náuky
Baníctvo a banícka geológia
Hutníctvo
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1**
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0
0

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
41
42
43
45
5
51
52
53
56
6
61
62
63
64
67
68
7
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
81
82
85
9
91
92
94

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
Informatika a počítačová technika
Elektrotechnika
Technická chémia silikátov
Technická chémia ostatná
Potravinárstvo
Technické vedy a náuky
Textil a odevníctvo
Spracúvanie koţe, plastov a gumy a výroba obuvi
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
Polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie
Architektúra
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Doprava, pošty a telekomunikácie
Automatizácia a riadenie
Špeciálne technické odbory
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a
náuky
Poľnohospodársko-lesnícke vedy
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka I
Veterinárske vedy
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka II
Zdravotníctvo
Lekárske vedy
Farmaceutické vedy
Zdravotnícke študijné odbory na stredných
odborných školách zdravotníckych
Nelekárske zdravotnícke vedy
Spoločenské vedy, náuky a služby
Filozofické vedy
Ekonomické vedy
Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby I
Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby II
Politické vedy
Právne vedy
Spoločenské vedy, náuky a služby
Historické vedy
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
Filologické vedy
Vedy o telesnej kultúre
Pedagogické vedy
Učiteľstvo
Psychologické vedy
Učiteľstvo predmetov v kombináciách
Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu
Vedy a náuky o kultúre a umení
Vedy o umení
Umenie a umeleckoremeselná výroba I
Umenie a umeleckoremeselná výroba II
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické
Bezpečnostné sluţby
Neštátne bezpečnostné sluţby
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0
1
0
0
1
0
1

0
1
0
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1

1
0
0
1
0
0
1

1
0
1
1
0
1
1

1
0
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
1
1

1
1
1
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
0
1
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
0
1

1
0
1
0
0
0
1
0
1

1
0
1
0
1
1
1
0
1

1
0
1
0
1
1
1
0
1

0
0
1
0
1
1
1
1
1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

1
1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0***
1
1
0
1

0
0
1
0
0
1

1
1
1
0
1
1

1
1
1
0
1
1

1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
0
1
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
1

0
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
1**
1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
0

96
97
98

Vojenské odbory
Vojenské odbory stavebné a dopravné
Vojenské odbory ekonomické

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
1

1
1
1

Zdroj: Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 559/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia odborov vzdelania a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z.
o stredných školách
Poznámky: 0 – nejestvujúci program, 1 – jestvujúci program
* zastrešujúce kódy 2 a 3, ako aj 6 a 7 majú rovnaký názov
** iba ISCED 4A
*** študijný program na stupni ISCED 4A bude zaradený od septembra 2009
5A-1. – bakalárske programy
5A-2. – magisterské, inţinierske, doktorské programy
5B – postsekundárne programy, ktoré poskytujú iba stredné odborné školy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odbory terciárneho vzdelávania podľa ISCED spolu s najnovšími
údajmi o ich účastníkoch. Podobná štatistika pre sekundárne a postsekundárne vzdelávanie nie je
k dispozícii.
Tab. 62: Študenti zapísaní do terciárnych programov v akademickom roku 2005/2006
Všetky
Skupina študijných odborov
terciárne
5A
5B
(ISCED 5+6)

6

Spolu: Všetky skupiny študijných odborov

197 943

184 380

2 824

10 739

Vzdelávanie (ISCED 14)
Vzdelávanie učiteľov (ISCED 141)
Pedagogické vedy (ISCED 142)
Humanitné vedy a umenie
Umenie (ISCED 21)
Humanitné vedy (ISCED 22)
Spoločenské vedy, obchod a právo
Spoločenské a behaviorálne vedy (ISCED 31)
Ţurnalistika a informácie (ISCED 32)
Obchod a správa (ISCED 34)
Právo (ISCED 38)
Prírodné vedy
Biologické vedy (ISCED 42)
Fyzikálne vedy (ISCED 44)
Matematika a štatistika (ISCED 46)
Informačné technológie (ISCED 48)
Strojárstvo, výroba a stavebníctvo
Strojárstvo (ISCED 52)
Výroba (ISCED 54)
Architektúra a stavebníctvo (ISCED 58)
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov (ISCED 62)
Veterinárstvo (ISCED 64)
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Zdravotníctvo (ISCED 72)
Sociálna starostlivosť (ISCED 76)
Sluţby
Osobné sluţby (ISCED 81)
Doprava (ISCED 84)
Ochrana ţivotného prostredia (ISCED 85)
Bezpečnostné sluţby (ISCED 86)

32 570
25 742
6 828
11 879
3 464
8 415
56 056
8 978
3 940
34 132
9 006
17 910
4 761
3 841
1 422
7 886
32 439
20 980
3 579
7 880
5 533
4 732
801
30 036
18 159
11 877
11 520
3 229
2 976
1 494
3 821

31 488
25 463
6 025
10 200
2 593
7 607
53 630
8 292
3 867
32 779
8 692
16 281
4 165
3 352
1 175
7 589
29 684
19 167
3 145
7 372
5 104
4 385
719
27 580
15 935
11 645
10 413
2 498
2 800
1 471
3 644

279
279
n
503
503
n
301
n
n
301
n
66
n
n
n
66
87
61
26
n
60
60
n
908
832
76
620
560
42
n
18

803
n
803
1 176
368
808
2 125
686
73
1 052
314
1 563
596
489
247
231
2 668
1 752
408
508
369
287
82
1 548
1 392
156
487
171
134
23
159

Zdroj: ÚIPŠ, údaje UOE
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Ako uţ bolo uvedené, údaje ISCED 5B z tabuľky sa vzťahujú k absolventom vyššieho odborného štúdia
poskytovaného v stredných odborných školách a ukončeného absolutóriom. Ako uvádza nasledujúca
kapitola, v súčasnosti sa neposkytujú ţiadne terciárne programy ISCED 5B.

10.3 Prepojenie medzi národnými kvalifikáciami a medzinárodnými kvalifikáciami alebo
klasifikáciami
Národný kvalifikačný rámec (NKR) zatiaľ neexistuje, ale proces jeho implementácie sa uţ začal
uznesením vlády č. 105/2009 zo dňa 4. februára 2009 (viac informácií pozri v časti 2.2.).
Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva a Ministerstvom práce na podporu
zosúladenia Národnej sústavy kvalifikácií (NSK), ktorá sa má prepracovať, a novej Národnej sústavy
povolaní bolo podpísané dňa 27. októbra 2009, čo povedie k prepojeniu národných registrov. Národný
register povolaní sa uţ vypracováva pod dohľadom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
(MPSVR) s finančným príspevkom ESF. Na vypracovanie Národného registra kvalifikácií sa však čaká,
pretoţe začiatok projektu ESF, v rámci ktorého mala byť Národná sústava kvalifikácií aktualizovaná,
bol odloţený.
Napriek tomu od roku 2008 prebieha aktualizácia sústavy stredoškolských programov OVP a záväzok
vlády, ţe NKR bude vytvorený do konca roka 2011, ostáva platný. Všetky relevantné dokumenty by do
konca roka 2012 mali obsahovať odkaz na príslušný stupeň EKR (NKR), a tak naplniť odporúčanie
Európskeho parlamentu a Rady.
Ustanovená bola pracovná skupina pre implementáciu Európskeho kvalifikačného rámca (EKR), ktorá
uţ priniesla svoj prvý príspevok k zmapovaniu NKR (konverzná tabuľka medzi NSK a EKR) s tým, ţe
podľa Ministerstva školstva má byť proces porovnávania ukončený do decembra 2011. V ďalšom
nasleduje návrh Slovenského národného observatória OVP predloţený pracovnej skupine pre EKR
v SR. Podľa poţiadavky sa týka iba rezortu školstva z hľadiska stupňov vzdelania ustanovených
školským zákonom č. 245/2008 Z. z. a vysokoškolským zákonom č. 131/2002 Z. z. Následné úplné
zmapovanie si vyţiada širšiu spoluprácu s odborníkmi z iných rezortov. To, kedy NKR pokryje všetky
vzdelávacie prostredia (nie iba formálne vzdelávanie), bude závisieť aj od postupu projektu ESF
venovaného NSK, ktorý sa má začať v roku 2010 a ktorý má realizovať Academia Istropolitana.
Tab. 63: Základný* návrh tabuľky pre Národný kvalifikačný rámec (NKR)
Stupeň NKR Stupeň Legislatíva
Tituly a názvy študijných programov alebo škôl
(návrh)** ISCED
***
8
6
3. VŠ
PhD., ArtD., ThDr.**** ; doktorandské
Mgr, Mgr. art. / Ing; Ing. arch./ MUDr., MVDr., MDDr.;
7
5A
2. VŠ
magisterské, inţinierske, doktorské
6
5A
1. VŠ
Bc., bakalárske
6
5B
V súčasnosti sa toto terciárne vzdelávanie neuskutočňuje
DiS, vyššie odborné štúdium (2 – 3 roky) ukončené
6
5B
VOV
absolventskou skúškou
DiS.art konzervatórium po 6. ročníku, tanečné konzervatórium
6
5B
VOV
po 8. ročníku ukončené absolventskou skúškou
DiS; pomaturitné špecializačné štúdium (najmenej 2 roky)
6
5B
VOV
ukončené absolventskou skúškou
5 (5+)

4A

ÚSOV

5 (5+)

4A

ÚSOV

5

3A

ÚSOV

5

3A

ÚSOV

5

3A

ÚSOV

Pomaturitné kvalifikačné štúdium (najmenej 2 roky) ukončené
druhou maturitnou skúškou
Pomaturitné zdokonaľovacie a inovačné štúdium (najmenej 6
mesiacov) na SOŠ ukončené záverečnou skúškou
4 – 5-ročný program na SOŠ s maturitou (alebo aj s výučným
listom)
Konzervatórium po 4. ročníku (maturita)
Nadstavbové štúdium (spravidla 2-ročné) nasledujúce po
dokončení stredného odborného vzdelania (učebného odboru)
končiace maturitou
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5

3A

ÚSVV

Maturita na gymnáziu

4

3C

SOV

3 – 4-ročný program
s výučným listom)

3

2C

NSOV

2

2

ZV-NS

1

1

ZV-P

so

záverečnou

skúškou

(obvykle

2-ročný program na SOŠ so záverečnou skúškou (alebo aj s
„kvázi“ výučným listom)
Dokončenie druhého stupňa základnej školy, 4. ročníka
8-ročného gymnázia, 1. ročníka bilingválnej strednej školy,
4. ročníka tanečného konzervatória
Dokončenie prvého stupňa základnej školy

Poznámky: VŠ – vysokoškolské, VOV – vyššie odborné vzdelanie; ÚSOV – úplné stredné odborné vzdelanie
(vyššie sekundárne), SOV – stredné odborné vzdelanie (sekundárne); ÚSVV – úplné stredné všeobecné vzdelanie
(vyššie sekundárne), NSOV – niţšie stredné odborné vzdelanie (niţšie sekundárne); ZV-NS základné vzdelanie –
niţšie stredné, ZV-P – základné vzdelanie – primárne, SOŠ – stredná odborná škola
* Zatiaľ by bolo vhodné vyjadriť len legislatívou stanovené stupne vzdelania, nie kvalifikácie; a ďalšie indikátory
vyššieho stupňa kompetencie, a teda napr. tu nie sú uvedené tituly priznávané na základe rigoróznych skúšok,
ktoré si vyţadujú predchádzajúce intenzívne samoštúdium; tabuľka sa nevzťahuje na § 17 školského zákona
č. 245/2008 Z. z. (ktorý je venovaný stupňom vzdelania dosiahnutým v základnej umeleckej škole a jazykového
vzdelania) a programy v rámci osobitného vzdelávania a v iných rezortoch (napr. v zdravotníctve – nariadenie
vlády č. 12/2008 Z. z.); nevzťahuje sa na ďalšie vzdelávanie a zatiaľ sa nevzťahuje na ţiadne iné výstupy, ktoré
nie sú získavané vo formálnom vzdelávaní.
** Pri ďalšom rozpracovaní na podstupne navrhujeme, aby kaţdý stupeň mal svoj „vyšší podstupeň (plus)“, kam
by spadalo všetko ďalšie formálne alebo neformálne vzdelávanie, ktoré nevedie k uznaniu vyššieho stupňa
vzdelania, a preto nie je vhodné, aby bolo v rámci NKR zaradené do vyššieho stupňa, tieţ napr. vzdelávanie, ktoré
povedie k uznaniu čiastočnej kvalifikácie podľa budúceho zákona o CŢV alebo iných rezortných noriem.
*** Vysokoškolský zákon č. 131/2002 Z. z. a školský zákon č. 245/2008 Z. z. (§ 16 – stupne vzdelania)
**** Iba katolícka teológia
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Príloha
Tab. 1: Zamestnanosť podľa rezortov (tis. osôb)
Kategória OKEČ
Poľnohospodárstvo
vrátane rybolovu
(A+B)
Priemysel vrátane
stavebníctva (C-F)
Sluţby (G-Q)
Nezistené
Zamestnaní spolu

2003
N
%
125,3

5,8

2004
N
%
109,8

5,1

2005
N
%

2006
N
%

105,1 4,7

100,8 4,4

2007
N
%
99,3

4,2

2008
N
%
98

4,0

829,0 38,3 846,6 39,0 858,9 38,8 892,6 38,8 928,0 39,4 960,6 39,5
1 208,3 55,8 1 210 55,8 1 248,6 56,3 1 306,4 56,8 1 329,6 56,4 1 375,1 56,5
1,9
0,1
4,1
0,2 3,8 0,2
1,9 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0
2 164,6 100 2 170,4 100 2 216,2 100 2 301,4 100 2 357,3 100 2 433,8 100

Zdroj: Štatistický úrad SR (ŠÚ), výročné údaje Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)

Tab. 2:
Zamestnanosť podľa stupňa vzdelania v rokoch 2004 – 2008 (v tis.)
2004
2005
Spolu
2 170,4 2 216,2
ISCED 0-1
110,3
102,6
ISCED 2
728,1
700,5
ISCED 3C (výučný list)
48,7
55,8
ISCED 3C (bez výučného listu)
111,9
115,5
ISCED 3A (maturita a výučný list)
95,9
97,8
ISCED 3A všeobecné (maturita)
746,7
778,5
ISCED 3A odborné (maturita)
16,9
21,1
ISCED 5B
9,6
12,5
ISCED 5A (prvý stupeň – Bc.)
299,5
326,8
ISCED 5A (druhý stupeň – Mgr.,Ing.,Dr.)
2,9
5,2
ISCED 6

2006
2 301,4
0,0
107,0
738,7
56,2
120,6
100,8
788,6
22,7
15,2
345,7
5,9

2007
2 357,3
0,0
105,9
756,6
61,3
123,7
101,7
822,3
18,4
20,2
341,8
5,6

2008
2 433,8
0,0
109,9
769,4
60,5
126,0
103,6
857,4
19,5
24,7
356,1
6,6

2007
291,9
0,3
85,2
106,4
7,5
11,0
10,2
55,4
1,5
0,8
13,3
0,2

2008
257,5
0,3
71,6
93,4
4,8
11,5
8,6
52,0
1,2
1,2
12,7
0,2

Zdroj: ŠÚ, výročné údaje VZPS
Poznámky: Bc – bakalárske, Mgr. – magisterské, Ing. – inţinierske, Dr. - doktorské

Tab. 3:
Nezamestnanosť podľa stupňa vzdelania v rokoch 2004 – 2008 (tis.)
2004
2005
Spolu
480,7
427,5
0,2
ISCED 0-1
115,5
116,0
ISCED 2
187,8
161,6
ISCED 3C (výučný list)
11,8
8,2
ISCED 3C (bez výučného listu)
22,9
21,1
ISCED 3A (maturita a výučný list)
15,9
14,5
ISCED 3A všeobecné (maturita)
106,4
86,7
ISCED 3A odborné (maturita)
2,1
1,9
ISCED 5B
0,5
0,9
ISCED 5A (prvý stupeň – Bc.)
17,8
16,3
ISCED 5A (druhý stupeň – Mgr.,Ing.,Dr.)
ISCED 6

2006
353,4
0,9
99,0
133,8
8,9
17,6
10,5
69,8
0,7
0,7
11,5
-

Zdroj: ŠÚ, výročné údaje VZPS
Poznámky: Bc – bakalárske, Mgr. – magisterské, Ing. – inţinierske, Dr. - doktorské
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Tab. 4: Nezamestnanosť v rokoch 2003 – 2008
Nezamestnaní
Rok (VZPS, Eurostat)

Počet
458 200
455 100
407 600
319 000
275 300
234 400

Miera (%)
17,6
18,2
16,3
13,4
11,1
9,5

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Disponibilní
nezamestnaní
k 31. decembru
Počet
Miera (%)
413 086
15,6
342 294
13,1
293 801
11,4
240 567
9,4
207 863
8,0
218 920
8,4

Nezamestnaní
(4Q VZPS)
Miera (%)
17,4
17,1
15,3
12,0
10,3
8,7

Evidovaní
nezamestnaní
k 31. decembru
Počet
Miera (%)
452 224
16,7
383 155
14,6
333 834
12,9
273 437
10,7
239 939
9,2
248 556
9,5

Zdroj: ŠÚ (LFS), ÚPSVaR
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