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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 verejnej správy 

Košický kraj (KSK) je celkovo ekonomicky relatívne rozvinutým a konkurencieschopným regiónom, 
ktorý priťahuje zvýšený objem zahraničných investícií. Vyznačuje sa však výraznými 
vnútroregionálnymi rozdielmi. V súvislosti s tým výrazne kolíše aj kvalita podnikateľského prostredia 
ako aj možnosti a aktivity verejnej správy. 

INŠTITÚCIE VEREJNEJ SPRÁVY 
(a ich zapojenie do problematiky vzdelávania a podpory IT sektora v regióne) 

⬍  ⬍   

Existujú regionálne stratégie, ale nie je finančné prepojenie 
s národnými stratégiami (financovanie aktivít je prevažne 

pomocou štrukturálnych fondov) 
 ⬍ 

⬍  ⬍   

KSK  MESTO KOŠICE  ÚPSVaR 

Stredné školy  Základné školy  

• AOTP -  nie sú zamerané 
na potreby regiónu 
(rastúci IT sektor) 

• Vzdelávanie UoZ 

⬍ 

 

⬍ 

 

⬍ 
VŠ  

⬍  

• Neexistuje prepojenosť inštitúcií verejnej správy pre oblasť IT 
• Nie je koordinovaná snaha spoločne reagovať na zmeny a potreby regiónu 
• Izolované pôsobenie v rámci svojich kompetencií 
• Ďalšie vzdelávanie, prípadne prepojenie s inými stupňami vzdelávania nie je v regionálnych 

stratégiách dostatočne zohľadňované 

  ⬍   

POTREBA: komplexný pohľad na problematiku vzdelávania v regióne (celoživotné vzdelávanie) 

  ⬍   

Zapojenie 

⬍  ⬍  ⬍ 

IT klastre  Verejnosť  Neziskový sektor 

Zamestnávateľa    Vzdelávacie inštitúcie 
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Fragmentácia obcí na Slovensku je jedna z najvyšších v krajinách OECD po Francúzsku a Českej 
republike. 86% obcí má menej ako 2000 obyvateľov a 39% menej ako 500. Fragmentácia obcí je 
významnou prekážkou pre efektívne verejné investície. Geografické rozdelenie Košického regiónu tomu 
práve nasvedčuje. 

Plánovanie verejných financií a financovanie je smerované zhora dole. Samosprávne kraje (a obce) majú 
obmedzený vplyv na plánovací proces ako taký. Sú vypracovávané regionálne stratégie, pričom však 
neexistuje finančné prepojenie s národnými stratégiami alebo s povinnosťou vlády integrovať 
regionálne priority do procesov národného plánovania. Namiesto toho, štrukturálne a investičné fondy 
(EŠIF) predstavujú absolútnu väčšinu financovania verejných investícií. Napriek tomu, že boli 
realizované reformy, regióny stále nemajú dostatok právomoci v niektorých oblastiach. 

Podrobnejšie sa problematika vzdelávania rozobrala v materiály „Analýza súčasného stavu verejných 

politík a aktivity verejných inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického 

kraja“ (výstup o204). Hlavné zistenia je možné zhrnúť nasledovne: 

Košický kraj (KSK) je celkovo ekonomicky relatívne rozvinutým a konkurencieschopným regiónom, 
ktorý priťahuje zvýšený objem zahraničných investícií. Vyznačuje sa však výraznými 
vnútroregionálnymi rozdielmi. V súvislosti s tým výrazne kolíše aj kvalita podnikateľského prostredia 
ako aj možnosti a aktivity verejnej správy.  Regiónu dominuje krajské mesto – mesto Košice, ktoré patrí 
k ekonomicky najvýkonnejším a najrozvinutejším, zatiaľ čo periférie kraja výrazne zaostávajú, hlavne 
čo sa týka miery nezamestnanosti, vzdelanostne, ako aj podnikateľskými aktivitami, či vybavením 
infraštruktúry, čo brzdí mobilitu pracovnej sily. 

Hlavné zistenia o Košickom kraji 
• Kraj má výhodnú geograficko-strategickú polohu. Ako problémové sa stále javí slabé prepojenie 

so západnou časťou krajiny. Tento problém však nemusí byť takým zásadným pri investoroch 
v IT sektore. Ako dokázali už niektoré významné košické spoločnosti, v IT sektore, obzvlášť 
v oblasti centier zdieľaných služieb, dokážu moderné komunikačné technológie prekonať 
bariéry v geografickej dostupnosti. 

• Hutníctvo a strojárstvo ako dominantné priemyselné odvetvia v regióne dlhodobo stagnujú. 
Kraj má vhodné predpoklady pre rozvoj agroturistiky a cestovného ruchu, avšak ich potenciál 
nie je plne využitý. Je vidieť výrazný rozvoj IT sektora. 

• V rámci regiónu existujú vysoké sociálne ako aj ekonomické rozdiely, stále tu pretrváva vysoká 
miera nezamestnanosti s výrazným podielom dlhodobo nezamestnaných.  

• Región už dlhodobo bojuje s problémom migrácie obyvateľstva smerom do západných častí 
krajiny, resp. do zahraničia (odliv mozgov – brain drain). 
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Hlavné zistenia o meste Košice 
• Mesto Košice je ekonomicky najsilnejším a prirodzeným centrom a udržuje si dominantné 

postavenie. Košice sa v posledných rokoch profilujú ako významné centrum informačno-
komunikačných technológií. V meste pôsobia regionálne a národne významné IT spoločnosti. 

• Mesto má dobrý inovačný potenciál, ktorý sa za posledné roky rozvinul najmä cez rozvoj 
vedecko-výskumnej infraštruktúry a programami na prepojenie potrieb trhu práce 
a vzdelávacích  inštitúcií.  

• Mesto disponuje ekonomicky aktívnym obyvateľstvom s rôznorodou úrovňou dosiahnutého 
vzdelania a kvalifikácie. Mladšie generácie sú lepšie pripravené jazykovo aj v oblasti digitálnych 
zručností než staršie generácie. 

Hlavné zistenia o existujúcich stratégiách zameraných na IT odvetvie 
• Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl, problematike vzdelávania pre budúce potreby IT 

sektora venuje iba minimálnu pozornosť, vo väčšej miere sa využívajú možnosti materiálno – 
technického zabezpečenia a vybavenia počítačových učební. Mesto sa v prevažnej miere venuje 
tomu, čo priamo vyplýva zo zákona. Nezaoberá sa obsahom vzdelávania a nijako sa 
nespolupodieľa na strategickom rozvoji jednotlivých škôl (obsah a výsledky vzdelávania sú 
sledované napr. v analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, 
personálneho obsadenia a materiálno-technického zabezpečenia pre rok 2017/2018, ale nie sú 
uvedené žiadne zmeny čo sa týka obsahu vzdelávania). 

• Záujmom zriaďovateľa by mal byť nielen kontrola hospodárnosti, ale aj zameranie na obsah 
a výsledky vzdelávania. Nie každý zriaďovateľ to však robí, a to nielen kvôli nejednoznačnému 
výkladu svojich kompetencií, ale aj kvôli nedostatočným kapacitám a metodickej podpore. 

• Stratégie na regionálnej úrovni sú zamerané zväčša na vzdelávanie na stredných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a ďalších zriaďovateľov. Kraj prirodzene venuje veľkú 
pozornosť inovácii vzdelávania na stredných odborných školách pre potreby zmien v oblasti 
priemyslu, ktoré súvisia s nástupom nových technológií. 

• Otázka ďalšieho vzdelávania, prípadne prepojenia s inými stupňami vzdelávania (základné 
školy, vysoké školy) nie je v regionálnych stratégiách dostatočne zohľadňovaná, najmä 
v konkretizácii opatrení a úloh. Národné/celoštátne stratégie rámcovo rozpracúvajú oblasti, 
ktoré potencionálne môžu mať vplyv na rozvoj a prípravu ľudských zdrojov pre IT sektor 
v Košickom kraji, z celonárodného pohľadu však nejde o prioritnú sféru. 

• Klastre pôsobiace v KSK, (napr. klaster Košice IT Valley) vyvíjajú aktivity v prospech prípravy 
pracovnej sily pre IT sektor, tieto sú však skôr izolované, nakoľko trvalý dosah môže mať iba 
kooperácia verejného a súkromného sektora v rámci systémového riešenia vychádzajúceho 
z legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení zahŕňajúcich zriaďovateľov a vedenie škôl na 
všetkých úrovniach vzdelávania. 
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• Na národnej úrovni vyvíjajú verejné inštitúcie aktivity orientované do rozvoja IT sektora. 
Aktivity sú orientované do oblasti tvorby stratégií rozvoja spoločnosti, podpory projektov 
orientovaných na IT, vzdelávanie a trh práce. 

• Pre rozvoj IT trhu v kraji je potrebná dosiaľ absentujúca stratégia na regionálnej úrovni, 
komplexne zahŕňajúca všetkých uvedených aktérov, ale tiež inštitúcie pôsobiace v oblasti 
celoživotného vzdelávania a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, do ktorých kompetencií 
spadá podpora a služby zamestnanosti. 

V rámci analýzy boli skúmaných 10 stratégií, z ktorých 7 môže mať vplyv na tvorbu stratégie (3 stratégie 
majú celoštátnu/národnú úroveň a 4 majú regionálnu úroveň). Ako kľúčová stratégia, ktorá by mohla 
mať najväčší vplyv na Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT 
sektora v regióne Košického kraja je „Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách 
v KSK“. 

 

 

 


