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1.

Krajina z kontextuálneho hľadiska

1.1 Situácia na trhu práce
Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dosiahla miera nezamestnanosti v januári
na
Slovensku
8.64
%
(http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacnestatistiky.html?page_id=1254 ). Miera nezamestnanosti mladých ľudí (pod 29 rokov) v januári
2017 predstavovala 26,92 %.
Miera nečinnosti ľudí s vyšším stredným a vyšším vzdelaním je relatívne vysoká. O
absolventoch odborného vzdelávania nie sú vedené žiadne podrobné údaje, týkajúce sa
zamestnania. Nakoľko neexistujú údaje o sledovaní obsolventov, príslušné orgány
používajú na analýzu zmien na trhu práce údaje o nezamestnanosti. Údaje o
nezamestnanosti z roku 2015 poukazujú na to, že absolventi programov odborného
vzdelávania majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní, než absolventi
všeobecnovzdelávacích programov. Avšak nízka miera nezamestnanosti absolventov
všeobecnovzdelávacích programov nevedie nevyhnutne k zmenám na trhu práce, pretože
mnohí z nich sa po ukončení štúdia nezačlenia na trh práce, ale pokračujú vo vyššom
vzdelávaní. Relatívne vysoká miera nezamestnanosti medzi absolventmi odborného
štúdia signalizuje nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce a poukazuje na
potrebu reformy.
1.2 Hospodárske odvetvia
Slovenské hospodárstvo patrí k najotvorenejším v EÚ. Jeho hlavným odvetvím je rýchlo
rozvíjajúci sa automobilový priemysel. Slovensko je svetovým lídrom, čo sa týka počtu
vyrobených áut na jedného obyvateľa. S rýchlejším rozvojom, než je priemer EÚ, sa
hospodárstvo dokázalo rýchlejšie zotaviť, na druhej strane však takýto špecifický
charakter hospodárstva je citlivý na negatívne udalosti na trhu.
Employment by economic sector in 2008 and 2015

Viac
než
37%
zamestnaných
pracuje
vo
výrobnom
odvetví,
veľkoobchodnom/maloobchodnom sektore a v oblasti opravy vozidiel. Priemysel,
stavebníctvo a poľnohospodárstvo neboli v roku 2015 ešte úplne zotavené z krízy. Na
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druhej strane, v roku 2015 bolo bolo oproti roku 2008 viac ľudí zamestnaných vo
verejnej správe, v zdravotníckych a sociálnych službách. Zamestnanosť v oblasti
vzdelávania takisto stúpla, avšak v nadchádzajúcich rokoch sa očakáva jej pokles,
spôsobený znížením počtu obyvateľov v školskom veku.
1.3 Veľkosť podnikov
Podľa Slovak Business Agency a Štatistického úradu SR tvorili v roku 2015 MSP 99.9% z
celkového počtu firiem na Slovensku.
Počet
Percentuálny podiel
Mikropodniky (0-9)
515 236
96,9 %
Malé podniky (10-49)
12 984
2,4 %
Stredné podniky (50-249)
2 843
0,5 %
Veľké podniky (250 a viac)
666
0,1 %
MSP celkovo
531 063
99,9 %
Celkovo
531 729
100 %
Z hľadiska kategórií určujúcich veľkosť a právnu formu v celkovom pomere
zamestnanosti v korporátnom sektore v roku 2015:
35.3% fyzických osôb - podnikateľov (fyzické osoby- podnikatelia a ich zamestnanci),
11.5% mikropodnikov,
11.8% malých podnikov,
15.0% stredných podnikov a
26.4% veľkých podnikov.
V roku 2015 tvorili MSP 73.6% z celkovej zamestnanosti v súkromnom hospodárstve a
58.7% z celkovej zamestnanosti v rámci národného hospodárstva (podľa štvrťročnej
správy Štatistického úradu o podnikaní).
MSP tvoria približne 3/5 slovenského HDP.
Zdroj: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/msp_v_cislach_v_roku_2015_0.pdf
1.4 Systém odborného vzdelávania
Stredné odborné vzdelávania sa realizuje prevažne v školách a môže zahŕňať aj
vnútropodnikové vzdelávania poskytované prostredníctvom zmluvy so školskou firmou,
alebo študentskou firmou (doplnenou o zmluvu medzi školoiu a firmou o poskytovaní
teoretickej prípravy/ odbornej prípravy). Posledný uvedený formát bol zavedený v
školskom roku 2015/16 a nazýva sa duálne odborné vzdelávanie napriek tomu, že
študenti sú formálne vzdelávania v odbornej škole a nie sú zamestnancami tréningovej
firmy.
Počet stredných odborných škôl podľa typu školy (október 2015):
Štátne školy: 346
Súkromné školy: 93
Cirkevné školy: 19
Celkovo: 458
3

Zdroj: UIPS/CVTI (2015). Štatistická ročenka školstva, Stredné odborné školy, Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedeckotechnických informácií SR, Bratislava. www.uips.sk/prehladyskol/statisticka-rocenka---stredne-odborne-skoly

Systém odborného vzdelávania na Slovensku
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NB: ISCED-P 2011. Source: Cedefop and ReferNet Slovakia.
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V súčasnosti existuje v rámci slovenského systému odborného vzdelávania viac než 1 400
profilov pracovných pozícií, ktoré sú zaradené do 25 hlavných oblastí štúdia. Najväčšou
oblasťou v roku 2012/2013, čo sa týka počtu absolventov, bola ekonómia a organizácia,
maloobchod a služby (43%), a za ňou nasledovala elektrotechnika (11%) (Vantuch a
Jelínková, 2013b).
Približne dve tretiny študentov vyššieho stredného vzdelávania tvoria študenti odborného
vzdelávania. Veľká väčšina študentov odborného vzdelávania (84%) ukončila programy
ISCED 3A s maturitou (Jakubík, 2014). Dôležitosť odborného vzdelávania je preukázaná aj
veľkým podielom zamestnanej populácie s kvalifikáciou z vyššieho stredného odborného
vzdelania. Postsekundárne odborné vzdelávanie zohráva iba malú úlohu. Avšak jedna tretina
absolventov odborného vzdelávania pokračuje na univerzitných štúdiách.
Správa vecí verejných a zapojenie sociálnnych partnerov
Od roku 2009 je slovenský systém odborného vzdelávania a prípravy decentralizovaný,
pričom bolo vytvorených osem krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tieto
orgány plnia základné úlohy správy vecí verejných, akou je príprava rôznych ustanovení,
alebo odporúčaní na zatvorenie alebo otvorenie odborných škôl (CEDEFOP, 2013).
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ) je hlavným
orgánom zodpovedným za stanovenie politických priorít a ráca odborného vzdelávania a
prípravy. Rada vlády pre odborné vzdelávania a prípravu je hlavným poradenským orgánom,
ktorý zabezpečuje negociácie, týkajúce sa politiky a legislatívnych návrhov o odbornom
vzdelávania a príprave. Rady odborného vzdelávania a prípravy na všetkých úrovniach sú
založené na štvorpartitnej spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR a inými sektorovými minsterstvami, združeniami zamestnávateľov, úniami a
samosprávnymi krajmi.
Sociálni partneri sú formálne zainteresovaní do správy odborného vzdelávania a prípravy, a
to prostredníctvom národných, odvetvových a krajských rád pre odborné vzdelávanie a
prípravu. Najmä združenia zamestnávateľov a profesné komory plnia množstvo úloh: po prvé,
vyjadrujú sa k rozhodnutiam o rôznych ustanoveniach s cieľom zlepšenia kompatibility s
trhom práce; po druhé, zúčastňujú sa prípravy vzdelávacích osnov s cieľom zachovania
rovnováhy s rozvojom trhu práce; pot retie, priamo sa zúčastňujú pri udeľovaní odborných
kvalifikácií prostredníctvom svojich zástupcov prítomných na maturitách; po štvrté,
pomáhajú pri odbornej príprave vnúropodnikových školiteľov (CEDEFOP, 2013).
Financovanie
Verejné financovanie škôl odborného vzdelávania a prípravy je realizované na princípe počtu
študentov, ktorý uzákonilo ministerstvo (Santiago, Halász, Levai a Shewbridge, v príprave).
Od školského roku 2015/2016 sa dopyt trhu práce odrazí na alokácii financovania, pričom
školy dostanú vyššiu sumu na žiaka (110%) v prípade takých odborov, ktoré sú
poddimenzované, čo sa týka počtu absolventov a nižšiu sumu na žiaka (90%) v prípade
toakých odborov, ktoré sú, čo sa týka počtu absolventov, naddimenzované. Prvažná časť
financovania pochádza zo štátneho rozpočtu aj v prípade súkromných a cirkevných škôl
(Vantuch and Jelínková, 2013b). V niektorých prípadch duálneho učňovského vzdelávania
zamestnávatelia pokrývajú náklady na odbornú prípravu na pracoviskách. Napriek tomu, že
výdavky na vzdelávania ku koncu roku 2010 narástli, v porovnaní s medzináordnými
meraniami zostávajú stale na nízkej úrovni (Šiškovič a Toman, 2015).
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2.

Učňovské vzdelávanie na Slovensku

2.1 Učňovské vzdelávanie na Slovensku – charakteristické znaky
Opíšte prosím situáciuvo vašej krajine, čo sa týka učňovského vzdelávania, pričom
nadviažete na definície uvedené v kapitole Definície. Čo sa rozumie pod pojmom učňovské
vzdelávania? Opíšte prosím realizované schémy, čo sa týka zainteresovaných účastníkov
vzdelávania, doby jeho trvania, možnosti odmeňovania, získaných potvrdení o ukončení
vzdelávania/kvalifikácie a ďalšie charakteristické znaky, ktoré považujete za dôležité.
Systém odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku je charakteristický relatívne
nedostatočným praktickým vzdelávaním a slabých výsledkov na trhu práce, čo sa týka
školských programov odborného vzdelávania a prípravy. Okrem toho, demografický
úpadok a silná konkurencia akademického vzdelávania vyvíjajú veľký tlak na systém
odborného vzdelávania a prípravy SR. Najnovšia legislatíva sa snaží riešiť tieto výzvy
zavádzaním duálneho systému odborného vzdelávania.

Zamestnávatelia sú nespokojní so zručnosťami absolventov odborného vzdelávania a prípravy: je
to výsledok nedostatočného financovania odborného vzdelávania a prípravy, ktorý je nastavený
na počet žiaokov, nie na kvalitu výsledkov vzdelávania. Svoju úlohu zohrávajú aj zmenené
vzdelávacie preferencie mladých ľudí a prerušené vzťahy medzi svetom práce a vzdelávania.
Na Slovensku už neexistujú regulérne programy učňovského vzdelávania, hoci termín „učeň“ sa
používa aj teraz (často je používaný nesprávne a pod vplyvom tradícií). Situácie, kedy je možné
hovoriť o učňovskom vzdelávaní sú nasledujúce:
1) Žiaci, zúčastňujúci sa programov odborného vzdelávania a prípravy ISCED 3, zameraných na
získanie učňovského listu, sú často nazývaní ako učni, a to na základe tradície a názvu osvedčenia,
ktorý získajú. V školskom roku 2011/2012 predstavovali iba 12.9% všetkých študentov vyššieho
sekundárneho odborného vzdelávania a prípravy. Aj tieto programy ISCED 3C sú vo všeobecnosti
školskými programami a jednotlivci navštevujúci programy sa zo zákona nazývajú žiaci, tak ako aj
jednotlivci navštevujúci všeobecné programy na gymnáziách.
2) Absolventi niektorých programov odborného vzdelávania a prípravy získavajú dva osvedčenia
– učňovský list a maturitné vysvedčenie. Študenti niektorých z týchto programov ISCED 3A sú
takisto niekedy nazývaní ako učni, nakoľko v minulosti boli niektoré programy tohto druhu
ponúkané v školách pôvodne pridružených k podnikom. Žiaci programov, ktoré sú ukonené
učňovským listom, predstavujú približne 40% všetkých žiakov vyššieho stredného vzdelávania.
To korešponduje s údajmi UOE predstavujúcimi žiakov s praxou IVET, ako % vyššieho
sekundárneho IVET, a to je dôvod, prečo sa percentuálny podiel učňov vzhľadom na žiakov
vyššieho sekundárneho vzdelávania udáva vo výške 40%.
3) Niektorým žiakom programov, ktoré sú ukončované učňovskými listami, je ponúkaná praktická
odborná príprava v školských pracovných zariadeniach (napr. v školských reštauráciách), vo
vzdelávacích zariadeniach, ktoré sú vytvorené za účelom ponúkania praktickej odbornej prípravy
simulujúcej reálne pracovné podmienky, a takisto v priestoroch kooperujúceho podniku, alebo
dokonca na jeho pracoviskách. Podiel týchto žiakovsa môže líšiť medziročne alebo v rámci
jednotlivých programov. O žiakoch navštevujúcich praktickú odbornú prípravu neexistujú
spoľahlivé štatistické údaje. Bez phľadu na uvedené sa žiaci týchto programov pripravujú na
tradičné učňovské profesie a preto sú často vnímaní ako učni v porovnaní s inými školskými
programami odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých sa prax a osvojovanie si
praktických kompetencií organizuje iným spôsobom. Podľa odhadov vychádzajúcich z oficiálnych
údajov sa v školskom roku 2011/2012 vyše 80% žiakov zúčastnilo praktického odborného
vzdelávania a prípravy v školskom prostredí a menej ako 20% v pracovnom prostredí (viď
tabuľka 3 a graf 1).
4) Niektorí žiaci programov, ktoré sú zamerané na získavanie učňovského listu po ukončení
štúdia, môžu dostať ponuku praktickj odbornej prípravy v priestoroch regulérneho podniku,
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alebo dokonca na jeho pracoviskách. Umiestnenie týchto žiakov sa môže líšiť medziročne alebo
v rámci jednotlivých programov. O študentoch, ktorým je ponúknutá praktická odborná príprava
v priestoroch podnikov alebo priamo na ich pracoviskách neexistujú žiadne spoľahlivé štatistické
údaje.
5) Niektoré školy uzatvárajú medzinštitucionálnu zmluvu medzi školou a príslušnou firmou za
účelom poskytovania praktickej odbornej prípravy žiakov priamo vo firmách. Takáto praktická
odborná príprava je ponúkaná za asistencie zamestnancov firmy, avšak škola preberá
zodpovednosť a na žiakov dohliadajú zamestnanci školy. Niekedy sa títo žiaci považujú za učňov.
Nemajú však s firmami uzatvorené individuálne zmluvy. Sú zastrešení medziinštitucionálnou
zmluvou medzi školou a firmou, čo im umožňuje zúčastňovať sa praktickej odbornej prípravy
v priestoroch firmy. Údaje o počte študentov, ktorí sa zúčastňujú praktickej odbornej prípravy na
základe takýchto medziinštitucionálnych zmlúv, sú zhromažďované, môžu byť však skreslené.
6) Firmy, ktoré majú záujem o nových mladých pracovníkov, môžu podpísať predbežnú pracovnú
zmluvu so žiakom odbornej školy (ak tento žiak/táto žiačka dosiahla vek 15 rokov) a/alebo
zmluvu o jeho/jej budúcom zamestnaní. Tieto možnosti sú ustanovené v § 53 Zákonníka práce.
Hoci firma finančne ohodnotí takýchto žiakov (motivačné štipendiá, odmena za produktívnu
prácu a takisto môžu pokryť niektoré ďalšie náklady, napr. ubytovanie, cestovné náklady,
lekárske a psychologické testy, ak to daná profesia vyžaduje, ako aj príspevok na pracovné
a ochranné pomôcky), stále sú žiakmi školy a nie zamestnancami firmy.
Na Slovensku neexistuje učňovstvo v pravom slova zmysle, hoci žiaci školských trojročných
programov, ktoré obsahujú vysoký podiel praktického vyučovania, sa niekedy nazývajú učňami.
Tento termín však z legislatívy vymizol a v súčasnosti sa všetci účastníci odborného vzdelávania
a prípravy označujú ako žiaci a nie ako zamestnanci firiem, kde prebieha odborná príprava. Týka
sa to takisto novozavedeného duálneho odborného vzdelávania a prípravy.
V roku 2015 bol prijatý nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave (61/2015). Iniciovali ho
zástupcovia zamestnávateľov najmä z automobilového priemyslu. Tento zákon vo väčšej miere
podporuje užšie partnerstvá medzi školami a firmami a stimuluje prechod na dopytovo
orientované odborné vzdelávanie a prípravu. Hoci bola táto reforma inšpirovaná nemecky
hovoriacimi krajinami, slovenské duálne odborné vzdelávanie a príprava je odlišná.
Duálny vzdelávací systém na Slovensku

V tejto novej schéme firmy preberajú zodpovednosť za poskytovanie odbornej prípravy.
Nachádzajú si svojich žiakov a podpisujú individuálne zmluvy o odbornej príprave, ktoré musia byť
doplnené o inštitucionálnu zmluvu medzi firmou a odbornou školou.
Táto zmluva opisuje kompetencie a povinnosti partnerov. Firmy nie sú povinné zazmluvneným
žiakom ponúknuť budúce zamestnanie. Na rozdiel od tradičných učňov sú účastníci duálneho
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odborného vzdelávania a prípravy žiakmi, nie zamestnancami firmy poskytujúcej odbornú
prípravu. Firmy môžu dokonca časť odbornej prípravy (do 40%) delegovať späť na školy.
Je v záujme firiem pritiahnuť záujemcov o odborné vzdelávanie a poskytovať príslušnú odbornú
prípravu. Finančné stimuly pre firmy a žiakov podporujú rozvoj duálneho vzdelávania a odbornej
prípravy.
Pre školský rok 2015/16 bolo 1 438 miest odbornej prípravy a 117 firiem certifikovaných na
poskytovanie odbornej prípravy v rámci 37 duálnych programov odborného vzdelávania
a prípravy; 469 študentov podpísalo zmluvy o vzdelávaní s firmami, doplnené o 78 zmlúv medzi
školami a firmami.
Miesta odbornej prípravy, ktoré firmy ponúkli a žiaci prijali 2015/16

V súčasnosti je realizovaných 19 programov ako duálne odborné vzdelávanie a príprava, z ktorých
10 je ukončovaných učňovským listom, 8 z nich poskytuje maturitné vysvedčenie spoločne
s učňovským listom a jeden z nich je ukončovaný absolutóriom. Medzi najviac požadované
kvalifikácie zo strany firiem patrí mechanik- nastavovač strojov, automechanik, mechanikmechatronik a odborník na výpočtové systémy. V školskom roku 2015/16 bolo naplnených celkovo
32.6% ponúknutých miest odbornej prípravy.

2.2 Právny rámec
Aké legislatívne predpisy upravujúce učňovské vzdelávanie sú vo vašej krajine účinné? Aké
iné relevantné právne predpisy, týkajúce sa učňovstva, sú vo vašej krajine účinné? Existujú
nejaké plány na reformy?
Zákon o odbornom vzdelávaní apríprave č. 61/2015, v súčasnosti prebiehajú diskusie
a príprava novely tohto zákona. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave ustanovuje všetky
postupy, kompetencie, týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy, vrátane duálneho
vzdelávania.
Zákon o vzdelávaní (245/2008)
Zákon o celoživotnom vzdelávaní (568/2009)
Iné relevantné právne predpisy
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Odborné vzdelávanie a príprava zohráva úlohu v implementácii aktívnych nástrojov politiky
trhu práce, vrátane odbornej prípravy nezamestnaných, odbornej prípravy zamestnancov
a absolventskej praxe (pracovné skúsenosti absolventov). Politiky aktívneho trhu práce sú
definované Zákonom o službách zamestnanosti (5/2004) a podporené Európskym
sociálnym fondom (ESF).
V roku 2014 vláda prijala národný implementačný plán Záruky pre mladých ľudí, ktorý sa týka
mladých ľudí (do 29 rokov), ktorí sú nezamestnaní, nevzdelávajú sa a ani sa nezúčastňujú
odbornej prípravy (NEET). Novela (2015) zákona o službách zamestnanosti (5/2004)
definuje právo na vstup na trh práce a poskytnutie vzdelávania „druhej šance“ (dokončenie
základnej školy, získanie kvalifikácie) a odbornú prípravu na samostatne zárobkovú činnosť
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2014)
2.3 Štruktúra správy vecí verejných

Kto sú kľúčoví hráči a aké sú ich kompetencie a povinnosti? Kto nesie zodpovednosť za
obsah odbornej prípravy? Kto sa zúčastňuje tvorby obsahu odbornej prípravy?
Samosprávne kraje sú zodpovedné za správu verejných stredných odborných škôl a za reguláciu
prílev žiakov v rámci svojho územia. Ministerstvo školstva podporuje školy tým, že reguluje obsah,
vzdelávanie a kvalifikáciu zamestnancov. Niektoré odborné školy patria do kompetencií
ministerstiev vnútra a zdravotníctva.
Správa odborných škôl (ustanovená v roku 2009 a revidovaná v roku 2015) zastrešuje nasledujúce
koordinačné a poradenské orgány:
(a) Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu je koordinačným orgánom pridruženým
k vláde SR, ktorá sa zaoberá stratégiami odborného vzdelávania a prípravy (regionálne
a odvetvové stratégie). Celkovo 17 pracovných skupín zaoberajúcich sa vybranými študijnými
oblasťami podporuje úpravy v programoch odborného vzdelávania a prípravy, aby lepšie
korešpondovali s potrebami trhu práce;
(b) krajské rady odborného vzdelávania a prípravy (osem) pozostávajúce zo zástupcov štátu,
samospráv, zamestnávateľov a zamestnancov pripravujú regionálne strategické dokumenty
o odbornom vzdelávaní a príprave;
(c) sektorálne rady, pôvodne založené ako súčasť projektu ESF, poskytujú od roku 2013 odborné
poradenstvo tvorcom politík a podporujú vytváranie národnej sústavy povolaní v súlade so
Zákonom o službách zamestnanosti (5/2004);
(d) inštitúcie sveta práce, tvorené vybranými komorami a zamestnávateľskými združeniami
(„odvetvovými splnomocnencami“), sú ustanovené právnym predpisom (64/2015) a zastupujú
záujmy zamestnávateľov týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy, ako profesných partnerov
pre orgány a odborníkov z oblasti vzdelávania. Odvetvoví splnomocnenci zohrávajú dôležitú úlohu
v procese prispôsobovania odborného vzdelávania a prípravy potrebám trhu práce a pri
zabezpečovaní jej kvality;
(e) zastrešujúca organizácia, Rada zamestnávateľov pre duálne odborné vzdelávanie a prípravu,
reprezentovaná siedmimi „odvetvovými zmocnencami“, ktorí po jej založení budú svoje činnosti
koordinovať.
Proces inštitucionalizácie začal vo februári 2016.
Od roku 2009 sa vplyv zamestnávateľov na implementáciu stratégií odborného vzdelávania
a prípravy zvýšil. V rámci školského odborného vzdelávania a prípravy sa zamestnávatelia môžu
zúčastňovať na rozvoji:
(a) programov odborného vzdelávania a prípravy: navrhovanie národných osnov a poskytovanie
odborného vzdelávania a prípravy v krajoch je koordinované sociálnymi partnermi tak, aby sa čo
najviac prispôsobili potrebám trhu práce. Zamestnávatelia sa môžu podieľať na vypracovávaní
profilov absolventov, vzdelávacích, kvalifikačných štandardov a štandardov povolaní (kapitola
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3.2); taktiež môžu asistovať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania pri príprave kurikúl
praktickej odbornej prípravy pre firmy v rámci duálneho odborného vzdelávania a prípravy a pri
definovaní personálnych, materiálnych, priestorových požiadaviek a požiadaviek na vybavenie pre
poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy;
(b) individuálne školské osnovy: tieto osnovy si vytvárajú odborné školy samostatne, vychádzajúc
z národných osnov, pričom musia prejsť diskusiami so zamestnávateľmi, aby spĺňali požiadavky
trhu práce;
(c) záverečné skúšky: účasť zástupcov zamestnávateľov na tvorbe a realizácii záverčných skúšok
bola posilnená.

2.4 Obsah odbornej prípravy a výsledky vzdelávania
Ako sa tvorí obsah odbornej prípravy? Ako vyzerá samotný proces tvorby? Sú výstupy
vzdelávania opísané a ako? Aký je zaužívaný postup?
Pred reformou v roku 2008 bolo vzdelávanie podporované podrobnými osnovami založenými na
vstupoch, ktoré muselo schváliť ministerstvo školstva. Odvtedy sa príprava osnov decentralizovala.
Školy si pripravujú svoje vlastné osnovy na základe tzv. národných osnov, ktoré definujú štandardu
vzdelávania (označujú sa ako „Štátny vzdelávací program“).
Štandardy vzdelávania pozostávajú z tzv. obsahových a výkonnostných štandardov definovaných
v zákone o vzdelávaní (245/2008). Výkonnostné štandardy môžu byť chápané ako výsledky
vzdelávania, ktoré by žiaci mali dosiahnuť a preukázať po skončení štúdia.
Hodnotiace štandardy sú chápané ako nástroj na zhodnotenie, či žiaci dosiahli výkonnostné
štandardy a vypracovávajú si ich školy.
Od školského roku 2013/14, 23 štátnych vzdelávacích programov nahradilo pôvodných 83, ktoré
boli vypracované zvlášť pre rôzne úrovne ISCED. V súčasnosti pokrývajú všetky hlavné oblasti
odborného vzdelávania a prípravy v kompetencii ministerstva školstva a obsahujú špecifické
rámcové požiadavky na všetky relevantné úrovne ISCED a štandardy vzdelávania pre jednotlivé
programy. Ministerstvo zdravotníctva a vnútra sú autonómne, čo sa týka vytvárania programov
odborného vzdelávania a prípravy spadajúcej do ich kompetencií.
Orgány zodpovedné za vzdelávanie regulujú vytváranie počiatočných programov odborného
vzdelávania a prípravy:
(a) začiatok: iniciatívy zvyčajne preberú zamestnávatelia, čeliaci nedostatku odborníkov, ako aj
školy, ktoré hľadajú nové možnosti „prežitia“ v konkurenčnom prostredí so znižujúcim sa počtom
žiakov. Lokálni zamestnávatelia a školy zvyčajne oslovia orgán zodpovedný za vzdelávanie;
(b) vytvorenie: ministerstvu školstva sa predloží sa návrh na vytvorenie experimentálneho
programu, ktorý by mal podporiť samosprávny kraj (ktorý zriaďuje odborné školy) a takisto by
mala prebehnúť diskusia medzi vedením školy, miestnymi/regionálnymi zamestnávateľmi
a odvetvovými splnomocnencami. Následne sa vypracuje nový program, ktorý obsahuje tzv. „profil
absolventa“ (charakteristické znaky absolventa, vrátane zoznamu hlavných a odborných
kompetencií) a podrobná osnova, vrátane informácií o harmonograme, personálnych a finančných
zdrojoch. Tohto procesu sa zúčastňuje príslušný odborník (garant), ktorému asistuje metodik
zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Ak ministerstvo školstva schváli a zaregistruje
program a ak pracovná skupina Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu predloží kladné
odporúčanie, jedna až tri školy môžu začať program implementovať ako experiment;
(c) hodnotenie: garant každý rok hodnotí napredovanie a informuje ministerstvo školstva
o akýchkoľvek zmenách alebo úpravách, ktoré počas experimentu prebehli. Táto fáza je ukončená
jeho záverečným zhodnotením na konci kalendárneho roka, kedy sa experiment ukončí. Toto
hodnotenie musí obsahovať explicitné stanovisko odporúčajúce alebo neodporúčajúce nový
program odborného vzdelávania a prípravy;
(d) uplatnenie: ak je odporúčanie garanta kladné, ministerstvo tento nový program začlení do
zoznamu programov odborného vzdelávania a prípravy a následne sa upraví aj Štátny vzdelávací
program. Na základe schválenia ministerstva ho môže ponúkať akákoľvek odborná škola, musí si
však vypracovať svoje vlastné osnovy.
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Od roku 2015 sa vypracovávajú osnovy pre duálne odborné vzdelávanie a prípravu, vychádzajúc
z požiadaviek komôr a zástupcov zamestnávateľov. Hoci nový zákon o odbornom vzdelávaní
a príprave (61/2015) používa termín „duálny systém“, v skutočnosti stimuluje poskytovanie
praktického vzdelávania na stredných školách odborného vzdelávania a prípravy. Praktická
príprava je rozširovaná a ponúkaná pod dohľadom firiem a na základe upravených osnov.
Ministerstvo školstva vydalo jedenásť dodatkov k príslušným štátnym vzdelávacím programom na
školský rok 2015/16, ktoré pokryli 42 programov odborného vzdelávania a prípravy.
Pre školský rok 2016/17 je vypracovaná ponuka ďalších 22 programov duálneho odborného
vzdelávania a prípravy. Štátny inštitút odborného vzdelávania zodpovedá za vypracovanie
národných osnov a za duálne odborné vzdelávanie a prípravu, pričom spolupracuje s príslušnými
odvetvovými zmocnencami.
Osnovy musia obsahovať:
(a) kalendár vyučovania, udávajúci počet vyučovacích hodín za týždeň, a to pre všeobecné aj
odborné predmety a hodiny určené na praktickú prípravu poskytovanú mimo školy
v certifikovaných priestoroch;
(b) modelové sylaby odborných predmetov a praktickej prípravy, ktoré obsahujú navrhovaný počet
vyučovacích hodín pre jednotlivé témy v rámci všetkých predmetov.
Nakoľko neduálne osnovy neobsahujú sylaby, pretože je predpoklad, že sú zadefinované
vpríslušných štandardoch vzdelávania, duálne osnovy sa vrátili k pôvodným podrobným
obsahovým predpisom a predstavujú zmiešané postupy vstupov a výstupov súvisiacich
s vypracovávaním osnov.

2.5 Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami
Ako funguje spolupráca medzi rôznymi subjektmi, v ktorých prebieha prax? Sú ochotné
navzájom spolupracovať? Aké sú najčastejšie problémy?
V systéme, ktorý bol zavedený zákonom č. 61/2016, je spolupráca medzi vzdelávacími subjektmi
inštitucionalizovaná právnou medziinštitucionálnou zmluvou, a to podľa postupov definovaných
v príslušnom zákone a jeho vedľajších právnych predpisoch.
Najväčším problémom je (nedostatočná) ochota odborných škôl zúčastniť sa duálneho systému. Je
to viditeľné aj na disproporcii, týkajúcej sa ponúkaných učňovských miest zo strany
zamestnávateľov a aktuálne obsadených miest. Podľa súčasnej legislatívy sa záťaž vzdelávania
odborných škôl znižuje, ak vstúpia do duálneho systému, a tým pádom sa znižuje aj ich rozpočet.
To nie je pre školy motivujúce. Ďalším problémom je bránenie sa zmenám vo vzdelávacom
systéme vo všeobecnosti.

2.6 Účasť fiime a ich podpora
Na akej úrovni sa firmy zúčastňujú učňovskej schémy? Realizujú sa nejaké motivačné
a/alebo propagačné kampane? Dostávajú zúčastnené firmy/MSP nejakú odmenu/uznanie?
Poskytuje sa firmám vo vašesj krajine nejaká podpora? Majú MSP nejakú špeciálnu
podporu? Opíšte prosím existujúce iniciatívy v zmysle ich poskytovateľa, cieľovej skupiny,
počtu užívateľov a uveďte podľa možnosti aj webovú adresu na ne.
Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania na na odborných školách“ bol
realizovaný s cieľom navrhnúť a podporiť systém duálneho vzdelávania na Slovensku.
Strategickým cieľom tohto národného projektu bolo zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania
a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách kurzov. Projekt sa zameral
na problematiku prepojenia odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách
s potrebami zamestnávateľov, na zlepšenie kvality a pripravenosti budúcich absolventov
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stredných odborných škôl na zamestnanie sa po absolvovaní školy, na spoluprácu medzi
strednými odbornými školami s odborovými a profesnými organizáciami, na vytvorenie modelu
viaczdrojového financovania a normatívneho financovania stredných odborných škôl, na
kariérové poradenstvo a profesnú orientáciu žiakov základných škôl. V rámci projektu sa pre
zamestnávateľov aj školy vypracovali manuály pre účasť v systéme duálneho vzdelávania.
Schválený bol aj ďalší národný projekt, zameraný na rozvoj a optimalizáciu postupov. Štátny
inštitút odborného vzdelávania koordinuje tento národný projekt.
Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania vykonáva činnosti definované
v národnom projekte a poskytuje nepretržitú podporu a pravidelnú odbornú prípravu pre
zamestnávateľov, ktorí majú záujem o certifikáciu pre systém duálneho vzdelávania. Táto
podpora zahŕňa aj regionálne kontaktné body, ktoré poskytujú emailové, telefonické a osobné
konzultácie, organizujú stretnutia a workshopy v danom regióne. Rada taktiež organizuje 2dennú odbornú prípravu pre certifikovaných zamestnávateľov o tom, ako fungovať v systéme
(15.-16. novembra 2016 zástupca RRA SP navštívil jednu takúto odbornú prípravu pre
zamestnávateľov).

2.7 Požiadavky na učiteľov a vnútropodnikových školiteľov a ich podpora
Existujú nejaké špecifické požiadavky, ktoré majú spĺňať učňovskí mentori- učitelia aj
vnútropodinkoví školitelia? Definujte ich a uveďte príslušné kompetencie k nim. Existuje
nejaká špecifická odborná príprava pre učňovských mentorov- učiteľov a
vnútropodnikových školiteľov? Aká je to príprava a ako je organizovaná?
V pôvodnom odbornom vzdelávaní a príprave pôsobia:
(a) učitelia všeobecných predmetov;
(b) učitelia odborných predmetov;
(c) školitelia v školách (označovaní ako „majstri odbornej výchovy“);
(d) vnútropodnikoví školitelia (označovaní ako „inštruktori“; sú zamestnanci firmy).
Učitelia a školitelia v odborných školách v školskom roku 2010/11 a 2015/16

Univerzity ponúkajú úvodné zaškolenie učiteľov. Univerzitní absolventi nepedagogických
programov si ich potrebujú doplniť pedagogickým štúdiom, aby získali plnú kvalifikáciu
poskytovateľa odborného vzdelávania a prípravy. Bolonská procesná reforma viedla
k vytvoreniu bakalárskych programov pre odborných školiteľov. Hoci formálne požiadavky na
školiteľov v rámci stredných odborných škôl zostali nezmenené a nevyžaduje sa terciárne
vzdelanie (na rozdiel od učiteľov), mnohí z nich sa usilujú o získanie bakalárskeho stupňa
kvôli lepšiemu finančnému ohodnoteniu. Tradičná možnosť získania pedagogických
kompetencií prostredníctvom neterciárneho doplnkového pedagogického štúdia sa pre
školiteľov stáva menej atraktívnou.
Zákon o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch (317/2009) zadefinoval štyri
kariérne úrovne učiteľov/školiteľov: začiatočník, samostatný učiteľ a atestovaný učiteľ (prvá
a druhá (pokročilá) úroveň atestácie). Plánované je aj vytvorenie profesných štandardov na
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každej úrovni a zavedenie kreditov v kontinuálnej odbornej príprave. Programy kontinuálnej
odbornej prípravy ponúkajúce kredity musia byť schválené akreditačnou komisiou, ktorá je
poradným orgánom pre ministerstvo školstva. Od zavedenia kreditného systému v roku 2009
sa prejavili jeho slabé stránky: naháňanie sa za kreditmi, ako je účasť na akreditovaných
aktivitách bez ohľadu na to, či významne prispejú k rozvoju kontinuálného odborného rozvoja
a neuznávanie kompetencií získaných mimo akreditovanej odbornej prípravy, napríklad pri
samoštúdiu. Pedagogické „profesné štandardy“ naplánované do roku 2009 stále nexistujú.
Navrhovaná je taktiež revízia súčasného modelu odbornej prípravy v službe, ktorú od
ministerstva školstva požadujú profesionáli a odborníci (Galáš a Rehúš, 2016).
Lektori sú zamestnanci firiem, ktorí poskytujú odbornú prípravu žiakov odborného
vzdelávania a prípravy. Nepovažujú sa za pedagogických zamestnancov podľa definície
v Zákone o pedagogických zamestnancoch (317/2009). Školiť môžu nie viac než troch žiakov,a
to v spolupráci s dohliadajúcim školiteľom z odbornej školy. Od zavedenia duálneho
odborného vzdelávania a prípravy v roku 2015 musia vnútropodnikoví majstri mať
minimálne učňovský list z príslušného odboru. Na rozdiel od majstrov na odborných školách,
nepotrebujú mať maturitné vysvedčenie, alebo ukončené pedagogické štúdium. Požadovaná je
trojročná prax plne kvalifikovaného pracovníka v danom povolaní a lektorská odborná
príprava realizovaná odvetvovými zmocnencami (kapitola 2.4) dokončená do jedného roka od
ich vymenovania.
Ďalšie informácie o učiteľoch a majstroch odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku sú
k dispozícii na stránke ReferNet v titule Podpora učiteľov a majstrov ako predpoklad úspešných
reforiem a kvalitného OVP- mapovanie ich profesijného rozvoja v EÚ (Vantuch a Jelínková,
2016).

2.8 Mechanizmy financovania a distribúcie nákladov
Akým spôsobom sú pokrývané náklady na učňovskú schému? Aké sú možnosti financovania?
Existujú nejaké finančné stimuli pre firmy, aby sa jej zúčastnili? Existujú nejaké finančné
stimuli pre školy, aby sa jej zúčastnili? Očakáva sa od firiem, že sa budú nejakou
formoupodieľať na jej financovaní? Pokrývajú zamestnávateľské združenia alebo odbory
niektoré náklady (priame a/alebo nepriame)?
Zamestnávatelia sú motivovaní zúčastňovať sa odborného vzdelávania a prípravy
prostredníctvom fiškálnych stimulov vo forme daňových výnimiek, ktoré sú na jedného žiaka
vypočítané podľa rozsahu poskytnutej praktickej odbornej prípravy. Zamestnávateľské
združenia zabezpečia certifikáciu zamestnávateľov v duálnom systéme, pričom sa taktiež stanú
praktickú odbornú prípravu žiakov.
Väčšina výdavkov sa týka daňových stimulov (znížený daňový základ o € 3,200 na dieťa za 200 –
400 hodín praktickej odbornej prípravy za rok, alebo € 1,600 za menej než 200 – 400 hodín).
Na základe praktických skúseností a výskumu realizovaného v EP4A, pre MSP to nie je relevantné.
Väčšina z nich má minimálny daňový základ, aj ke´d sa duálneho systému nezúčastnia, takže tento
stimul je pri nich neuplatniteľný a tým pádom irelevantný.

2.9 Zabezpečovanie kvality
Existuje nejaký systém zabezpečovania kvality? Kto je za neho zodpovedný a ako je
organizovaný?
Postupy národného/regionálneho zabezpečovania kvality, ktoré sa doteraz uplatňovali, sú
tradičné v zmysle správy a metodiky. Európske princípy zabezpečovania kvality v odbornom
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vzdelávaní a príprave (EQAVET) etše neboli realizované, avšak ministerstvo školstva pripravilo
nový strategický dokument pre implementáciu zabezpečenia kvality v odozve na medzinárodné
impulzy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 2016a).
Kontrolu praktickej odbornej prípravy v duálnom systéme vzdelávania vykonávajú profesné
organizácie prostredníctvom kvalifikovanej osoby, ktorá vykonáva aj verifikáciu oprávnenosti
zamestnávateľa na vykonávanie praktickej odbornej prípravy v duálnom vzdelávaní.
Kontrola praktickej odbornej prípravy pozostáva z: dohľadu nad dodržiavaním súladu
s podmienkami výkonu praktickej prípravy v duálnom vzdelávaní, monitorovania účati žiakov na
praktickej príprave, monitorovania systému hodnotenia a klasifikácie žiakov na praktickej
príprave, monitorovania finančného a materiálneho zabezpečenia žiakov a monitorovania
spolupráce medzi školou a zamestnávateľom.
Informácie, ktoré daná profesná organizácia zbiera, zároveň využíva na plnenie svojich povinností
voblasti odborného vzdelávania a prípravy.
Štát sa praktickej prípravy v duálnom vzdelávaní bude zúčastňovať prostredníctvom Štátnej
školskej inšpekcie.
Štátny školský inšpektorát je hlavným aktérom, ktorý kontroluje kvalitu odborného vzdelávania
a prípravy. Je to štátny orgán, na ktorého čele stojí hlavný školský inšpektor menovaný ministrom
školstva na obdobie piatich rokov. Podľa zákona je inšpektorát nezávislým orgánom, čo sa týka
hodnotiacich činností vychádzajúcich z ročných plánov, ktorých výsledky sú prezentované vo
výročných správach a obsahujú informácie stave vzdelávania a výchovy.
Podľa Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (596/2003) sú riaditelia
zodpovední za kvalitu fungovania škôl. Národný ústav certifikovaných meraní zodpovedá za
monitorovanie a hodnotenie kvality vzdelávania podľa zákona o vzdelávaní (245/2008).
Zameriava sa však predovšetkým na všeobecné vzdelávanie a vzhľadom na plánované
rozširovanie národného testovania by si kontrola kvality poskytovaného odborného vzdelávania
a prípravy zo strany obidvoch inštitúcií- Štátnej školskej inšpekcie a Národnéo ústavu
certifikovaných meraní- vyžadovala navýšenie personálnych kapacít.
Preto odvetvoví zmocnenci z profesných organizácií pomáhajú konrolovať kvalitu praktickej
prípravy firiem. Zodpovedajú aj za certifikáciu priestorov firiem, kde bude realizovaná praktická
príprava v rámci duálneho odborného vzdelávania a prípravy.
Posledné legislatívne úpravy majú viesť k zvýšeniu kvality odborných škôl, a to pomocou:
(a) posilňovania vstupu zástupcov podnikateľov do plánovania a vytvárania vstupných odborných
a maturitných skúšok;
(b) definovania požiadaviek na materiálne a ľudské zdroje v rámci ponúkaného programu;
(c) vytvárania centier odborného vzdelávania a prípravy v spolupráci so samosprávnymi krajmi
a príslušnými odvetvovými zmocnencami, ktoré identifikujú školy a ktoré budú spĺňať
kvalitatívne požiadavky v mysle vzdelávacieho prostredia, vybavenia a personálu, ktoré by slúžili
ako „majákové“ školy v príslušnom hospodárskom odvetví a v danom regióne.
Projekt ESF 2009-13, ktorý realizoval inšpektorát, bol vypracovaný národný sebahodnotiaci
model pre regionálne školy, vychádzajúci z medzinárodných skúseností. A hoci bol v rámci
kontinuálnych profesných rozvojových programov pre riaditeľov škôl podporený, jeho pretavenie
do praxe je pomalé.

2.10 Pracovné a študijné podmienky učňov
Aké sú pracovné podmienky učňa? Sú jeho práva a povinnosti jasne vymedzené? Existuje
nejaký orgán, ktorý by na to dozeral? Existuje nejaký orgán, ktorý by učňovi poskytoval
informácie a špecifické usmernenia?
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Podmienky zapojenia učňa sú definované v Učňovskej zmluve, ktorá je povinná a právne záväzná.
Zamestnávateľ a právny zástupca maloletého žiaka alebo rodič maloletého žiaka sa dohodnú na
podrobnostiach učňovskej zmluvy a na podmienkach praktickej odbornej prípravy v systéme
duálneho vzdelávania. Túto zmluvu je možné uzatvoriť najneskôr 31. augusta pred začiatkom
prvého školského roka žiaka.
Učňovská zmluva obsahuje:
 Identifikačné údaje zamestnávateľa,
 Meno, priezvisko a dátum narodenia právneho zástupcu žiaka, ak ide o maloletého žiaka,
 Meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
 Identifikačné údaje strednej odbornej školy, ktorú žiak navštevuje,
 Povinnosť zamestnávateľa pripraviť svojich žiakov na zamestnanie alebo odborné
činnosti v rámci systému duálneho vzdelávania,
 Záväzok
žiaka
zúčastňovať
sa
praktickej
odbornej
prípravy
priamo
u zamestnávateľa v súlade s jeho špecifickými potrebami a požiadavkami,
 Študijné zameranie,
 Formu praktickej odbornej prípravy,
 Miesto konania praktickej odbornej prípravy,
 Organizáciu štúdia, vrátane harmonogramu praktickej odbornej prípravy v súlade
s ustanoveniami o organizácii vzdelávania a odbornej prípravy na stredných odborných
školách,
 Materiálne zabezpečenie žiakov,
 Finančné zabezpečenie žiakov,
 Formu zaistenia práv a povinností zmluvných strán,
 Spôsob odstúpenia od zmluvy,
 Dátum a popis zmluvných strán.
Materiálne zabezpečenie žiakov
Keď žiak vykonáva praktickú odbornú prípravu na pracovisku zamestnávateľa, tento mu musí
poskytnúť ochranné pomôcky a musí vykonať posúdenie zdravotných, senzorických
a psychologických schopností žiaka, ak si to vyžaduje charakter praktickej odbornej prípravy.
Zamestnávateľ, ktorý žiakovi poskytuje praktickú odbornú prípravu v rámci systému duálneho
vzdelávania, musí finančne zabezpečiť stravu žiaka počas praktickej odbornej prípravy.
V systéme duálneho vzdelávania má zamestnávateľ možnosť, nie povinnosť, finančne zabezpečiť
ubytovanie žiaka na školskom internáte a takisto uhradiť cestovné náklady z miesta bydliska
žiakov do strednej odbornej školy, na pracovisko alebo internát a späť.
Finančné zabezpečenie žiakov
Žiak, ktorý vykazuje na pracovisku zamestnávateľa produktívnu prácu, dostáva za ňu odmenu,
ktorá môže predstavovať od 50% do 100% mzdy skutočného zamestnanca. Výška odmeny za
produktívnu prácu závisí od kvality vykonanej práce a od správania sa žiaka.
Pri študijných odboroch, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR identifikovalo
ako nedostatočné pre trh práce (dopyt trhu práce je väčší než aktuálny početžiakov týchto
odborov), štát žiakom poskytuje motivačné štipendiá, aby motivoval mladých ľudí na štúdium
technických odborov.
Štipendiá sú vyplácané mesačne a žiakom sú rozdelené nasledovne:
 65% životného minima pre žiakov so študijným priemerom do 1.8
 45% životného minima pre žiakov so študijným priemerom od 1.8 do 2.4
 25% životného minima pre žiakov so študijným priemerom od 2.4 vrátane 3.0.
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Zamestnávateľ môže žiakom poskytnúť aj firemné štipendium. Vyplácané je mesačne a jeho výška
dosahuje štvrtinu životného minima.

2.11 Schopnosť reagovania na podmienky trhu práce
Existujú nejaké postupy, ktoré by zosúlaďovali učňovstvo a potreby thu práce? Sú výsledky
učňovstva monitorované a hodnotené z hľadiska podmienok trhu práce?

Zodpovednosť za analýzu a prognózovanie rozvoja trhu práce nesie ústredie práce (Úredie práce,
sociálnych vecí a rodiny), tak ako stanovuje zákon o službách zamestnanosti (5/2004).
V počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave, ako uvádza zákon o odbornom vzdeávaní
a príprave (61/2015), komory a/alebo zástupcovia zamestnávateľov, najmä odvetvoví zmocnenci,
podporia ústredie práce (kapitola 2.4.).
Legislatíva takisto vyžaduje od samosprávnych krajov, aby sa 10 mesiacov pred začiatkom
školského roka rozhodli, koľko nových tried (podľa konkrétneho kraja a programu) môžu otvoriť.
Neexistujú však spoľahlivé údaje o dopyte po konkrétnych zručnostiach, ktoré by bolo potrebné
využi v počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave v danom kraji. Kariérne údaje
o absolventoch nie sú vypracované a snahy škôl ich zozbierať nie sú riadne podporované napriek
tomu, že to odborníci odporúčajú.
Okrem analýz údajov o voľných pracovných miestach z online pracovných portálov existujú dva
modely makroekonomického prognózovania. Využívajú sa skôr na informovanie národných
a krajských orgánov o prognózovaní zmien na trhu práce, než na reguláciu počiatočného
odborného vzdelávania a prípravy v krajoch. Prognózy slúžia na informovanie samosprávnych
krajov spravujúcich stredné školy o ďalších potrebách trhu práce. Je predpoklad, že tieto
indikatívne údaje budú preložené do počtu nových žiakov, potrebného v príslušnej oblasti štúdia
na stredných školách. Následne sa očakáva, že samosprávne kraje vypočítajú, koľko nových tried
bude treba otvoriť, vychádzajúc z celonárodných agregovaných údajov.
V roku 2016 bola pre tieto účely spustená nová iniciatíva. Novovytvorené krajské platformy,
pozostávajúce z odborníkov zo samosprávnych krajov, úradov práce a odvetvových zmocnencov
validujú výročné prognostické údaje. Po diskusiách v rámci krajskej rady odborného vzdelávania
a prípravy sa vypočíta počet tried prvých ročníkov, ktoré treba otvoriť, a tento výstup musí prejsť
schvaľovaním zo strany krajského zastupiteľstva. Každý rok do októbra samosprávne kraje
schvaľujú maximálny počet nových tried na nasledujúci školský rok a podľa toho aj informujú
školy. ‘Čierne’ a ‘biele’ zoznamy počiatočných programov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré
vytvára ministerstvo školstva v spolupráci so zainteresovanými subjektmi (Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu, 2015a), sú taktiež zdrojom informácií pre riaditeľov škôl o programoch
s nedostatočným alebo nadmerným množstvom absolventov. Školy sú finančne motivované
k tomu, aby otvárali programy z „bieleho“ zoznamu a aby neotvárali programy z „čierneho“
zoznamu (na žiaka je určené financovanie o 10% vyššie alebo nižšie). Nový predpis, ktorý vydalo
ministerstvo školstva a ktorý sa zameriava na nastavenie spoľalivejšieho procesu vytvárania
týchto zoznamov, by mal nadobudnúť účinnosť v roku 2017.
Keďže absolventi nie sú monitorovaní, makroekonomické prognózovanie je jediným zdrojom
regulácie počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, ktorú predpokladá legislatíva a ktorú
si zamestnávatelia vyžadujú. To vytvára napätie medzi štátnymi orgánmi a samosprávnymi
krajmi. Nedostatočné monitorovacie údaje o absolventoch predstavuje prekážku pre analýzu
úspechov absolventov v ich zamestnaní. Podrobná analýza potrieb zručností nie je k dispozícii
a prenosnosť zručností je nedostatočne preštudovaná: súčasné snahy o informovanie stredných
odborných škôl, rizikovosť jednostranne považovaná za relevantnú primárnu databázu údajov
o zamestnanosti a analýzy vypracovávané za účelom porozumenia prenosnosti vedomostí
a zručností medzi rôznymi kvalifikáciami/ pracovnými pozíciami, nie sú k dispozícii.
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3.

Závery a odporúčania

3.1 Kľúčové slabé stránky a výzvy
Vychádzajúc z informácií získaných počas výskumu a z tých, ktoré boli spomenuté v tomto
dokumente, čo predstavuje najväčšie prekážky pre účasť MSP v učňovských schémach? Ako
by ste ich opísali?








Orientácia MSP na zabezpečenie chodu firmy, nedostatok času a zdrojov na odbornú
prípravu budúcich zamestnancov.
Nedostatočné materiálne a technické zabezpečenie pracovísk, čo sa týka normatívnej
materiálno- technickej a priestorovej bezpečnosti
Najmä v malých spoločnostiach zabezpečenie majstrov z vlastných radov znamená
zníženú pracovnú produktivitu a znížený potenciál ročného obratu.
Za terajšieho rozsahu praktickej prípravy mimo ich priestorov (40%) ni je možné
zvládnuť základy danej profesie, remesla. MSP nemajú časovú kapacitu.
Nedostatočne regulované zmluvné vzťahy medzi strednou odbornou školou, inými
zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania, týkajúce sa poskytovania časti
praktickej odbornej prípravy mimo priestorov praktickej odbornej prípravy MSP
Nedostatočné stimuly (finančné a nefinančné) za vstup MSP do systému duálneho
vzdelávania.

V porovnaní s veľkými podnikmi sú MSP v konkurenčnej nevýhode, ktorú je možné definovať ako
štandardná nevýhoda, pretože vychádza z charakteru MSP. Patrí tam predovšetkým:
 Obmedzený prístup k finančným zdrojom- predpokladaná vysoká rizikovosť (relatívne
vysoká zadĺženosť, obmedzená zodpovednosť), ako aj malý objem pôžičiek, o ktoré môžu
MSP žiadať. Komerčné pôžičky sú pre MSP taktiež nemožné alebo sú kompenzované
menej výhodnými podmienkami (ak predpokladáme, že podnikateľský plán je
realizovateľný a nákladovo efektívny).
 Vysoká administratívna záťaž pre MSP (napr. niekedy len jeden človek vykonáva
administratívu)
 Nízka koncentrácia a menšia možnosť expanzie výroby- preto nie je možné zakúpiť
množstvo surovín a polotovarov, tým pádom nedostanú zľavu a rabaty ako veľké firmy
(vyššie jednotkové náklady)
 Čo sa týka marketingu, nemajú dostatočné finančné zdroje na reklamu a propagáciuz tohto dôvodu je ťažké ovplyvňovať zákazníkov.
 Niektoré MSP sa obávajú, že si sami sebe vytvárajú nežiadúcu konkurenciu

3.2 Hlavné silné stránky a Main strengths and points with potential
Vychádzajúc z informácií získaných počas výskumu a z tých, ktoré boli spomenuté v tomto
dokumente, aké silné stránky by ste vedeli opísať v súvislosti s účasťou MSP v učňovských
schémach?
Väčšina mladých ľudí sa zúčastňuje programov odborného vzdelávania
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V školskom roku 2012/2013 takmer 72% zo všetkých stredoškolských žiakov tvorili absolventi
odborných škôl a prípravy. Tento pomer ja takmer taký vysoký ako v Českej republike a vyšší než
v iných krajinách s podobnými hospodárskymi štruktúrami (Poľsko, Maďarsko). Podľa nedávnej
štúdie rodičia naďalej vnímajú odborné vzdelávanie a prípravu ako cestu podpory
zamestnateľnosti ich detí, hlavne čo sa týka vyšších stredoškolských zameraní, ktoré končia
maturitou.
Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy vychádzajú z dlhej tradície, ktorá siaha až do čias
čekoslovenského systému vybudovaného pred rokom 1970 a počas ktorej sa vybudovali silné
prepojenia medzi odbornými školami a štátnymi podnikmi. Počas hospodárskych zmien sa systém
v 90-tych rokoch vyvinul na čisto školský systém. Reform z roku 2008 zaviedla riadiace
mechanizmy na užšie prepájanie stredného vzdelávania a trhu práce. Tradícia odborného
vzdelávania a prípravy a reformačné skúsenosti z minulosti sú dôležité pre plánovanie zmien, ktoré
môžu zvýšiť úroveň odozvy na potreby trhu práce.
• Hlavní vládni tvorcovia politík a mimovládne združenia spoločne zdieľajú pochopenie potreby
reforiem
Správa o stave vzdelávania z roku 2013 odráža vytvárajúci sa konsenzus:
 Je potrebné zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, aby sa absolventi mohli po
ukončení štúdia úspešne zaradiť na trh práce.
 Je potrebné posilniť úlohu zamestnávateľov, a to v zmysle ich kompetencií aj práv v rámci
systému odborného vzdelávania a prípravy.
 Je potrebné prijať také opatrenia, ktoré by zvýšili záujem žiakov o štúdium na odborných
školách.
• Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave definuje smerovanie reformy
Cieľom nového zákona je vytvoriť jednoznačnejšie rozdelenie práv a kompetencií zúčastnených
subjektov, zamestnávateľov a zamestnávateľských združení, a to konkrétne zadefinovaním
jednoznačného právneho zmluvného vzťahu medzi školami, žiakmi/učňami a firmami.
• Najmä veľkí zamestnávatelia sú nadšenými podporovateľmi odborného vzdelávania a prípravy
s rozšírenou praktickou prípravou.
Mnohí veľkí zamestnávatelia, zamestnávateľské združenia a zahraničné obchodné komory sa
aktívne angažujú v poskytovaní omoci pri budovaní leošieho systému odborného vzdelávania
a prípravy. Roztrieštené štruktúry a dobrovoľné členstvo zamestnávateľských združení a únií
vytvárajú obmedzenia pre širšie presadzovanie záujmov napriek tomu, že implementácie zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave z roku 2009 povoľuje pravidelnú výmenu a koordináciu
systému. Nová navrhovaná legislatíva vychádza z týchto predpokladov a snaží sa zjednodušiť
koordinačný rámec a zároveň jasnejšie vymedziť práva a povinnosti zamestnávateľa, hlavne čo sa
týka poskytovania jednotlivých prvkov duálneho systému odbornéo vzdelávania a prípravy.
• Slovenský systém odborného vzdelávania a prípravy je flexibilný
Systém odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku je relatívne zrozumiteľný s niekoľkými
odbornými smermi (s alebo bez maturity), zatiaľ čo počet programov je v porovnaní so zahraničím
nedostatočný. V školskom roku 2013/2014 bolo na Slovensku realizovaných celkovo 436
programov odborného vzdelávania a prípravy.
Vyššie stredné vzdelávanie na Slovensku pomerne flexibilné a schopné prispôsobovať sa rôznym
miestnym modelom delenia vzdelávania teoretické a praktické. Takáto flexibilita je výsledkom
toho, že školy si autonómne môžu vytvárať svoje osnovy a podľa požiadaviek na vyššie odborné
vzdelávanie prispôsobiť mix teórie a praxe.
• Slovensko si už tradične vedie relatívn eodbre, čo sa týka udržiavanie žiakov vo vzdelávacom
systéme
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V roku 2013 tvorilo pomer počtu žiakov, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie a prípravu, 6.4%, čo
je probližne polovica priemeru EÚ 28 (12%).
• Silné hospodárstvo, ktoré sa relatívne dobre zotavilo z celosvetovej hospodárskej krízy
Na Slovensku sa rozdiely v príjmoch v rámci hornej polovie krajín OECD zmenšili zo 60% v prvých
rokoch nového tisícročia na takmer 40% v roku 2013. Medzi rokmi 2001 a 2011 bol nárast HDP na
obyvateľa najvyšší z krajín OECD a krajina sa relatívne dobre zotavila z celosvetovej hospodárskej
krízy.

3.3 Odporúčania
Na základe informácií, ktoré ste získali počas výskumu a ktoré obsahuje táto správa, mohli
by ste prosím naformulovať odporúčania pre zvýšenie účasti MSP v učňovských schémach?



















Pri rešpektovaní zmlvného vzťahu (zmluva o duálnom vzdelávaní a zmluva o vzdelávaní)
poskytnúť MSP možnosť, aby študenti mohli absolvovať odbornú prípravu iba v odbornej
škole alebo v inej firme v rámci systému duálneho vzdelávania,
Vyňatie malých podnikov z povinnosti mať svojho vlastného lektora.
Možnosť poskytnutia lektora zo strany väčších firiem, ktoré pôsobia v systéme duálneho
vzdelávania, a to na základe dohody s MSP,
Poskytovanie profesnej podpory a konzultácií počas výkonu duálneho vzdelávania zo
strany profesných organizácií, a to vo forme kampaní, návštev odborných škôl, vytváranie
regionálnych klastrov,
Prístup MSP k centrám odborného vzdelávania a prípravy, v ktorých si môžu malé
a stredné podniky zhromažďovať zdroje na poskytovanie praktickej odbornej prípravy.
Možnosť zamestnávateľa vypovedať učňovskú zmluvu so žiakom, ktorý opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy a možnosť uzatvorenia učňovskej zmluvy s iným
žiakom, ktorý študuje pod tým istým programom. V takomto prípade by bola možnosť
uzatvoriť učňovskú zmluvu so žiakmi vyšších ročníkov (nakoľko zamestnávateľ vynakladá
prostriedky na žiaka v duálnom systéme vzdelávania a učňovská zmluva bude vypovedaná
kvôli opakovanému porušovaniu ustanovení zmluvy).
Zavedenie systému informovania MSP v systéme duálneho vzdelávania (využitie
národného projektu Dual II)
Určenie prechodného obdobia pre MSP vstupujúce do systému duálneho vzdelávania,
počas ktorého štát finančne podporí MSP.
Úľavy a benefity odstupňované podľa počtu zamestnancov,
Zavedenie finančnej normy na žiaka, ktorá by bola poskytovaná firme počas jeho praxe
a po ukončení odbornej prípravy trojročné daňové úľavy, ak študent zostane pracovať pre
daného zamestnávateľa.
Revízia výšky štátnej dotácie pre zamestnávateľov na implementáciu duálneho
vzdelávania,
Možnosť priamych dotácií pre zamestnávateľov (malých podnikateľov a remeselníkov)
namiesto znižovania odpočítateľných daňových položiek
Vybudovanie regionálnych zamestnávateľských štruktúr,
Prispôsobenie sa materiálno- technickým a priestorovým požiadavkám na pracovisko
v priestoroch zamestnávateľa (materiálno- technické a priestorové požiadavky budú
splnené počas existencie špecifických potrieb na vzdelávanie, nie natrvalo).
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4.

Opis vášho výskumu

Táto kapitola slúži na interné účely. Po schválení autorom tejto správy o krajine sa
niektoré časti môžu publikovať.
4.1 Mohli by ste sa prosím vyjadriť k usmerneniam výskumu? Poslúžili ako základ pre
váš výskum? Sú podľa vás jasné a relevantné?
My sme ich vytvorili, takže odpoveď nie je úplne relevantná, ale s výsledkami sme
spokojní.
4.2 Mohli by ste prosím opísať svoj teoretický výskum? Mali ste dostatočné množstvo
zdrojov na poskytnutie požadovaných údajov? Ktoré zo zdrojov boli najužitočnejšie,
odporučili by ste z nich nejaké iným zainteresovaným užívateľom? (napr. ktoré webové
stránky- európske/národné/miestne; aké štúdie atď.)
Duálne vzdelávanie a zvýšenie úrovne WBL na Slovensku je horúcou témou, takže na
získanie informácií o súčasnom stave sme mali dostatok podrobných zdrojov. Je potrebné
uviesť, že stále zostáva veľa práce v oblasti zberu údajov na národnej aj krajskej úrovni.
mnohé údaje neexistujú, takže sa formulujú len predpoklady.
4.3 Mohli by ste prosím opísať svoju skúsenosť s výskumom založenom na
dotazníku? Aká bola miera odozvy kontaktovaných MSP? Bola pre vás táto metóda
užitočná?
Áno, hoci osveta nebola dostatočne intenzívna, hlavné témy sme odprezentovali
a zopakovali. To nám pomohlo potvrdiť niektoré výklady a nasmerovať diskusiu počas
teoretického výskumu a v rámci cieľovej skupiny.
4.4 Mohli by ste prosím opísať svoju skúsenosť s výskumom založenom na
interview? Aká bola miera odozvy kontaktovaných MSP a odborníkov? Bola pre vás táto
metóda užitočná?
Realizovali sme len jedno interview mimo cieľovej skupiny, avšak témy a problematické
oblasti, o ktorých a zmienil účastník interview, boli tie isté.
4.5 Mohli by ste prosím opísať svoju skúsenosť s výskumom založenom na
cieľových skupinách? Aká bola miera odozvy kontaktovaných MSP a odborníkov? Bola
pre vás táto metóda užitočná?
Interakcia medzi relevantnými subjektmi priniesla a potvrdila informácie zozbierané
počas teoretického výskumu.
4.6 Čo by ste označili ako to najhodnotnejšie, čo ste sa dozvedeli z tohto výskumu v
zmysle metodiky?
Metodika neviedla k obsiahnutiu širšej cieľovej skupiny, ale s metodikou, ktorú použili
všetci aktéri v oblasti vzdelávania prebiehala paralelne a s podobným dosahom. Výsledky
tak potvrdili súčasné vedomosti o danej téme a dobré a reálne zadefinovanie potrieb.
Mnohé otázky, ktoré vyvstali, sa týkajú hodnôt a nstavenia zmýšľania, čo je
z krátkodobého hľadiska ťažko ovplyvniteľné.

21

4.7 Čo by ste označili ako to najhodnotnejšie, čo ste sa dozvedeli z tohto výskumu v
zmysle získaných informácií?
Legislatívny rámec existuje a teraz je potrebné presvedčiť ľudí, aby ho realizovali. Ani
najlepší učňovský rámec nebude mladých ľudí a ich rodičov motivovať, ak imidž
podnikateľa a remeselníka nie je dobrý.
4.8 Aké odporúčania máte pre budúce výskumy tejto témy?
Zameranie na regionálne aspekty a fungovanie na miestnej úrovni. Ministerstvo školstva
a jeho orgány majú dostatok materiálov na ich koordináciu.
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