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Úvod 

Zámerom projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora 

v regióne Košického kraja je prispieť k vytvoreniu efektívnych procesov vo verejnej správe (VS), ktoré 
zabezpečia dlhodobý dostatok kvalifikovaných pracovných síl pre rozvíjajúci sa IT sektor v regióne 
Košického kraja a osobitne Košíc. 

Pri zostavení projektu sa vychádzalo zo základných zistení, ktoré poukázali na tieto hlavné problémy: 

• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu práce v regióne 

• Chýbajúci komplexný strategický prístup pre oblasť IT vzdelávania zo strany 
kompetentných inštitúcií verejnej správy, s cieľom zabezpečiť adekvátne 
kvalifikovanú pracovnú silu pre zamestnávateľov z IT sektora 

• Nízke zapojenie osôb do celoživotného vzdelávania a nedostatočné prepojenie 
celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce 

• Potreba permanentného rozširovania a aktualizovania svojich kompetencií 
u zamestnancov pre naplnenie požiadaviek a očakávaní zamestnávateľov v IT sektore 

 

Problematika sa ďalej analyzovala a bola skúmaná v nižšie uvedených oblastiach. Boli vypracované tézy, 
ktoré podrobnejšie rozpracovali identifikovaný problém. V priebehu projektu sa potom pripravili 
analýzy, ktoré rozšírili základné tézy a prehĺbili analýzu problematiky. Analýzy boli zamerané na tieto 
oblasti: 

• Oblasť vzdelávania 

• Oblasť zamestnávateľov 

• Oblasť trhu práce 

• Oblasť existujúcich verejných politík a stratégií  (verejná správa) 

• Prognóza odvetvia IT 
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Oblasť vzdelávania 

Školský systém je základným pilierom každej spoločnosti, a preto by vzdelávanie malo byť našou 
prioritou. Z hľadiska budúcnosti sa očakávajú veľké zmeny ku „všadeprítomnosti“ IT a z tohto pohľadu 
má IT sektor z hľadiska budúcnosti veľký potenciál. Preto by malo byť našou snahou podporiť 
študentov študovať perspektívne IT odvetvie a motivovať ich ostať v regióne. 

Pri vzdelávaní musíme vnímať prepojenie medzi školou, jej študentmi a existujúcim trhom práce. 

VZDELÁVANIE 
(motivovať k štúdiu IT a ostať pracovať v regióne) 

 

Pre efektívne fungovanie je potrebné vzájomné prepojenie, 
aby sa zvýšilo uplatnenie absolventov na trhu práce 

⬍  ⬍  ⬍ 

ŠKOLA  ŠTUDENTI  TRH PRÁCE 

• nedostatok financií 

• nedostatok 
kvalifikovaných 
učiteľov a ich odliv do 
súkromnej sféry 

• tlak na modernizáciu 
a vybavenie škôl 

• neustále vzdelávanie 
učiteľov (odbornosť, 
kvalifikácia, akreditácia) 

⬌ 

• potrebujú získať 
kľúčové kompetencie, 
kombináciu zručností 
vhodnú pre trh práce 

• na overenie vedomostí 
existujú národné 
a medzinárodné 
štandardy 

⬌ 

• dynamicky sa meniace 
požiadavky na pracovné 
prostredie 

• rýchly vývoj technológií 
v oblasti IT sektora 

• nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej 
sily 

     

Musí existovať informovanosť medzi jednotlivými skupinami 

⬍  ⬍  ⬍ 

učitelia 
výchovný poradcovia 

 
rodičia 

študenti 
 

zamestnávatelia 
a ich požiadavky 
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Podrobnejšie sa problematika vzdelávania rozobrala v materiály „Analýza súčasného stavu v oblasti 

celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja“ (výstup O201). Hlavné zistenia je 
možné zhrnúť nasledovne: 

Vzdelávací systém 

• Vzdelávací systém v SR nesúrodý. Najmä na nižšej úrovni ide o komplikovaný systém prechodov 
medzi rôznymi druhmi škôl s rôznymi kurikulami počas nižšieho sekundárneho vzdelávania 
(existencia 8-ročných gymnázií), čo má za následok odliv talentovaných žiakov z niektorých 
škôl. 

• Vzdelávanie musí zodpovedať požiadavkám trhu práce a zároveň musí zohľadňovať špecifiká 
regiónu. 

• Do regionálneho školstva patria aj ďalšie školské zariadenia zabezpečujúce podporné a servisné 
činnosti pre výchovu a vzdelávanie. Sú to školské zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a školské účelové zariadenia. Práve Centrá pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie môžu byť zaujímavé pre potreby tvorby stratégie, vzhľadom na ich 
úlohu pri kariérnom poradenstve pre žiakov a študentov - ako nástroj pre rozširovanie 
povedomia o perspektíve IT vzdelávania. 

Vyučovací proces 

• Školský vzdelávací program na základných školách by mal zohľadniť reálne potreby detí ako 
budúcich používateľov IKT (zamerať sa na manuálne zručnosti, na algoritmické riešenie úloh 
resp. na prácu s textom, obrázkami, animáciami, zvukom) 

• Pri výučbe informatiky na gymnáziách sa najviac prejavuje systematická chyba v štátnom 
vzdelávacom programe, v ktorom nie je miesto pre techniku, technické vedy. Informatika sa 
priraďuje k matematike a ostatným prírodným vedám, aj napriek tomu, že digitálna gramotnosť 
má viac technickú povahu. Rýchlo sa meniaca IT oblasť bude vyvolávať potrebu integrovať 
prierezovo predmet informatika do ostatných predmetov. 

• Štátne vzdelávacie programy pre SOŠ kopírujú obsah štátneho vzdelávacieho programu pre 
gymnáziá s pridaním špecifík pre daný študijný/učebný odbor. Chýba vízia uplatnenia sa 
absolventov SOŠ ako IT špecialistov budúcnosti. Napr. učebnice pre SOŠ sú obsahovo zhodné 
s učebnicou pre gymnáziá. Chýbajú vhodné učebnice odborných predmetov pre SOŠ – 
informatika, výpočtová technika, automatizácia, elektronika, elektrotechnika atď. 

• Z hľadiska vybavenia ZŠ má každá škola svoju IT učebňu (hardvér). Otázka je, či je dostatočne 
efektívne využívaná a  pomocou ktorých softvérových programov je výuka podporovaná (táto 
možnosť je v kompetencii samotného učiteľa informatiky). 

• Za kvalifikovaného učiteľa informatiky sa považuje taký, ktorý absolvuje školenie v MPC, pričom 
kvalita týchto školení je veľmi nízka. Možnosti doškolenia učiteľov sú viazané na financie 
a dotácie z EÚ. 
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Počty študentov 

• Z dlhodobého demografického vývoja sa slovenský vzdelávací systém bude musieť vysporiadať 
s poklesmi žiakov a študentov. Od roku 2014 sa počty študentov stabilizovali. Bude narastať 
podiel študentov z marginalizovaných rómskych komunít. 

• Vývoj počtu žiakov základných škôl na území mesta Košice odráža celoslovenské trendy. Pokles 
žiakov prvého stupňa základných škôl zastavil v roku 2010, po ktorom nastúpila rastová fáza, 
ktorá trvala do roku 2018. Podľa prognóz CVTI bude naďalej rast pokračovať až do roku 2025. 

• V roku 2018 bolo v košickom regióne spolu 308 základných škôl (necelých 70 000 študentov), 
z toho 48 škôl (16%) pôsobilo v meste Košice (viac ako 18 442 študentov). Vývoj počtu žiakov 
základných škôl na území mesta Košice odráža celoslovenské trendy. V celkových číslach počet 
žiakov ZŠ mierne klesá do roku 2014. Po tomto roku je vidieť mierny nárast, ktorý by mal podľa 
prognóz CVTI naďalej pokračovať až do roku 2025. 

• V roku 2018 bolo v košickom regióne 35 gymnázií, 61 stredných odborných škôl a 26 
špeciálnych odborných škôl, na ktorých študovalo viac ako 25 000 študentov. 

• Z hľadiska vývoja počtu stredoškolských študentov, by mala fáza poklesu končiť v roku 2019. 
V ďalšom období by sa mal počet študentov zvyšovať až do roku 2025. Vývoj počtu škôl 
v košickom regióne tak odráža celoslovenské trendy. V budúcnosti sa očakáva, že sa stabilizujú 
kvalitné gymnázia (teda počty gymnázií a ich študentov). Zároveň môžeme vidieť rastúci záujem 
žiakov o kvalitné odborné vzdelávanie, ktoré odpovedá súčasným potrebám trhu práce. 

• Košice sú významným univerzitným a vysokoškolským vzdelávacím centrom. Počet študentov 
študujúcich IKT na TUKE v školskom roku 2018/2019 bol 2649. Počet absolventov v roku 2019 
bol 508 (v Bc. štúdiu) a 311 (v inžinierskom štúdiu). Počet absolventov prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ so zameraním na vzdelávanie informatického a IT charakteru bolo okolo 2O absolventov. 

Regionálna situácia 

• Z hľadiska vedomostného hodnotenia je z 10 najlepšie hodnotených ZŠ v regióne 7 priamo 
z mesta Košice. Ďalšími relevantnými nástrojmi na hodnotenie úrovne školy a žiaka sú externé 
merania na celoštátnej úrovni (Testovanie 5 a Testovanie 9), kde košické ZŠ dosahujú 
nadpriemerné výsledky. 

• Okrem štandardného vzdelávacieho procesu prebieha výchova a vzdelávanie vo vybraných 
školských zariadeniach, a to v školských kluboch detí (ŠKD), v centrách voľného času (CVČ) 
zriadených priamo pri základných školách. 

• Z analýzy vyplynulo, že vyše 80% košických škôl má predmet informatika, resp. informatická 
výchova už na prvom stupni a na 96% škôl je predmet informatika na druhom stupni. Okrem 
toho môžu študenti navštevovať záujmové krúžky zamerané na problematiku IT. Zistili sme, že 
iba 47% skúmaných ZŠ (v počte 32 škôl) v rámci svojej krúžkovej činnosti poskytuje 
mimoškolské aktivity zameraná na IT (v podobe krúžkov ako: Počítačový krúžok, Hravá 
Informatika, Internetový krúžok, Programovanie, Počítačové animácie, Lego robotika a iné). 
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• V roku 2018 bolo v košickom regióne 35 gymnázií, 61 stredných odborných škôl a 26 
špeciálnych odborných škôl, na ktorých študovalo viac ako 25 000 študentov. Najlepšie 
hodnotené školy sa nachádzajú priamo v meste Košice. 

• V regióne sme identifikovali 9 stredných škôl so zameraním na IT, pričom priamo v meste Košice 
sa nachádza 5 z nich. Na týchto školách ročne ukončí stredoškolské štúdium približne 600 
absolventov, pričom menej ako polovica pokračuje v štúdiu na vysokej škole. V posledných 
dvoch rokoch je vidieť snahu škôl o zvýšenie počtu absolventov. 

• Košice sú významným univerzitným a vysokoškolským vzdelávacím centrom. V Košickom kraji 
sa nachádzajú 2 univerzity, ktoré sa zameriavajú na IKT – Technická univerzita v Košiciach 
a Univerzita P. J. Šafárika. Aj napriek vysokému záujmu študentov o štúdium technických 
smerov a kvalitného personálneho a technického vybavenia oboch univerzít, nedokážu 
v krátkodobom/strednodobom horizonte uspokojiť rastúci dopyt po IT špecialistoch 
(nedostatočný počet absolventov IT odborov). 

• Zaujímavé zistenia priniesol prieskum medzi študentmi stredných škôl (prieskum realizovalo 
Košice IT Valley v marci 2018). Takmer 90 % študentov sa vyjadrilo, že plánujú po ukončení 
strednej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Študenti ďalej hodnotili, subjektívne, bez 
uvedenia akýchkoľvek parametrov, vybraných 9 vysokých škôl (TUKE a UPJŠ dosiahli v rebríčku 
6. a 7. miesto). Je však nutné povedať, že rozdiely medzi slovenským a českými univerzitami 
v prieskume nie sú také markantné. Pre študentov SŠ je najdôležitejšími kritériom pre výber 
vysokej školy, dostupnosť odboru, ktorý chcú študovať (uviedlo 83 % respondentov), kvalita VŠ 
(63 % respondentov), prepojenie VŠ na lokálne firmy (19 % respondentov) a blízkosť školy 
k bydlisku. 

• Viac ako 41 % študentov v prieskume uviedlo, že by si pre štúdium na VŠ vybralo školu v regióne 
východného Slovenska. Na druhej strane, 14 % respondentov by si vybralo VŠ v inom regióne 
Slovenska a 28 % respondentov VŠ v Českej republike. Dôvodom výberu VŠ mimo regiónu 
východného Slovenska je ponuka odborov, na ktoré sa študenti chcú prihlásiť (uviedlo 56 % 
respondentov). Až 43 % študentov uviedlo, že chcú študovať mimo regiónu, pretože VŠ 
v regióne nepovažujú za dostatočne kvalitné. Ak by VŠ v regióne poskytovali kvalitné 
vzdelávanie tak 54 % študentov SŠ by si ich vybralo pre svoje ďalšie štúdium. 

• Z hľadiska lokálnych problémov sa javia ako najmarkantnejšie: 
o Zmeny v školstve neboli riadené systematicky, skôr sporadicky, oblasť IT nebola nikdy 

samostatná priorita. Nedostatočné prepojenie vzdelávania s potrebami lokálneho trhu 
práce (vzdelávanie na úrovni SŠ a VŠ nevhodne nastavené na rastúce potreby trhu 
práce).  

o Nárast marginalizovaných skupín študentov, čo vyvolá potrebu riešenia tohto problému. 
Na druhej strane sa tak uberie z možností z riešenia iných problémových oblastí (ako je 
potreba zmien v IT vzdelávaní). 

o Slabá zanietenosť časti pedagogických pracovníkov pre nové trendy, čo súvisí aj 
s generačnou zmenou. 
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o Na stredných školách je tiež problémom financovanie. Dôsledkom nízkych platov 
v školstve je, okrem iného, aj odliv pedagógov do komerčnej sféry. Najviac je to vidieť 
práve na učiteľoch predmetov matematika či informatika, ktorých schopnosti 
a zručnosti dokážu rýchlo využiť. 

o Nedostatočné financovanie vzdelávacích inštitúcií pre zabezpečenie udržateľnosti 
kvalitného vzdelávacieho obsahu. Systém financovania školstva neodráža potreby 
a nezohľadňuje zmeny v IT technológiách (nový hardvér, nový softvér). 

o Nedostatočná informovanosť spoločnosti o rôznorodosti IT pozícií a kvalifikácií 
a o možnostiach štúdia a uplatnenia sa v IT sektore. 

• Ak považujeme voľbu strednej školy ako prostriedok na prípravu na budúce povolanie za jedno 
z najdôležitejších rozhodnutí v živote človeka, je nevyhnutné, aby sa takáto voľba uskutočnila 
na základe zodpovedajúcej prípravy. V súčasnosti sa činnosť v oblasti kariérového poradenstva 
často obmedzuje na nevyhnutné informačno-administratívne úkony smerom k žiakom, aj to len 
v 9. ročníku, prípadne žiakom na konci 5. a 8. ročníka ZŠ. Poskytovanie kariérneho poradenstva 
na úrovni základných škôl je napriek problémom, ktoré musia výchovní/kariéroví poradcovia 
prekonávať, veľmi sľubne sa rozvíjajúcou oblasťou. 

• Košický kraj pre zlepšenie komunikácie medzi SŠ a ZŠ o možnostiach štúdia a kariérnych 
príležitostiach realizoval v roku 2017 už 7. ročník prezentácie „Správna voľba povolania“. 
Hlavným organizátorom je Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Košice a Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 

• KSK je zo zákona povinný vytvárať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania, ktorú 
spracováva v súlade s analýzami a prognózami o vývoji trhu práce a každoročne ju aktualizuje. 
Pri analýze strategického smerovania KSK v oblasti vzdelávania je možné skonštatovať, že kraj 
si uvedomil potrebu prispôsobenia sa potrebám trhu a zameranie sa na oblasť IT. Svoje zámery 
vyjadrili v Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK (dodatok č. 3 
z roku 2017). Stanovili si sledovať potreby kraja, aby sa optimálne nastavila sieť odborov 
a rovnako počty tried pre prijímacie konania v jednotlivých školských rokoch. Na druhej strane 
je tu vidieť rastúcu potrebu venovať sa žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich 
uplatnenia na trhu práce. 

• V rámci vzdelávania sme tiež analyzovali ďalšie možnosti ako napr. rôzne projekty a iniciatívy. 
Vo väčšine prípadov ide o projekty financované IT firmami, alebo komunitami, ktoré sú 
organizované jednorazovo, prípadne s opakujúcou sa periodicitou. Najčastejším problémom pri 
organizácii sú práve financie, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri opakovaní tej ktorej 
aktivity/projektu. 

• Oblasť ďalšieho vzdelávania je do istej miery schopná vhodne pripraviť pracovnú silu pre 
požiadavky zamestnávateľov. Problémom však ostáva financovanie tohto vzdelávania – náklady 
na technické IT školenia môžu byť vysoké. 

• Výhodou ďalšieho vzdelávania oproti formálneho školskému systému je vyššia flexibilita 
a individualizácia vzdelávacieho obsahu. Vzdelávacie inštitúcie vedia promptnejšie prispôsobiť 
portfólio svojich vzdelávacích aktivít potrebám klientov, resp. zamestnávateľov. 
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• Slabou stránkou môže byť nedostatočný prístup interných lektorských kapacít ku moderným 
technológiám – v tomto je výhodou ak vzdelávacia inštitúcia pôsobí zároveň aj ako poskytovateľ 
IT služieb. 

• Bolo identifikovaných 9 vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich v regióne špecializované školenia 
v oblasti IT (zamerané na jednotlivcov ako aj na komerčnú sféru). 

Neustále vzdelávanie sa stáva dôležitejším než samotné okamžité vedomosti. To znamená, že 
sebamotivácia a zvyk sa neustále učiť až do záveru produktívneho veku, schopnosť koncentrovať sa 
a tímovo spolupracovať plus improvizovať, budú predstavovať príklad meta-zručností. 

 


