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Úvod 

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. 

V roku 2012 malo Slovensko v priemere 54 obcí na 100 000 ľudí, v porovnaní s 11 medzi krajinami 

OECD, a okolo 18 v EÚ (OECD, 2013b). Priemerný počet obyvateľov v roku 2012 bol 1850, v porovnaní 

s 9115 obyvateľmi v OECD. 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. 
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Zhrnutie analýzy 

Hlavné zistenia o Košickom kraji 

• Kraj má výhodnú geograficko-strategickú polohu, vzhľadom na Schengenskú hranicu. Spolu 

s časťou Maďarska, Ukrajiny a prípadne Poľska vytvára potenciálne atraktívny cezhraničný 

región. 

• Hutníctvo a strojárstvo ako dominantné priemyselné odvetvia v regióne dlhodobo stagnujú. Na 

druhej strane je vidieť výrazný rozvoj IT sektora, ktorý so sebou prináša vznik nových 

pracovných možností s vyššou pridanou hodnotou. 

• Kraj má vhodné predpoklady pre rozvoj agroturistiky a cestovného ruchu, avšak ich potenciál 

nie je plne využitý. 

• V rámci regiónu existujú vysoké sociálne ako aj ekonomické rozdiely (sídla kraja vs. okrajové, 

vidiecke oblasti), 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). 

• Dopravná infraštruktúra kraja je charakterizovaná dobrým napojením na sídlo kraja (Košice), 

ale tiež na menšie, okresné sídla. 

• Región je zaujímavý pre zahraničné investície, pretože je k dispozícii pracovná sila, avšak cena 

práce, aj životné náklady sú nižšie ako v západných regiónoch krajiny. 

• Ako problémové sa stále javí slabé prepojenie so západnou časťou krajiny (nedokončená cestná 

infraštruktúra). Obmedzená dostupnosť regiónu kraja je často diskvalifikačným faktorom pri 

rozhodovaní investorov v tradičných priemyselných odvetvia. Nedostatočná cestná 

infraštruktúra však nemusí byť takým zásadným problémom 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. Na druhej strane železničná infraštruktúra v rámci regiónu aj jeho pripojenie na 

okolité regióny sú postačujúce. 

• Kraj má letecké pripojenie cez druhé najväčšie letisko na Slovensku - medzinárodné letisko 

Košice, ktoré má pravidelné spojenia s Prahou, Varšavou, Viedňou, Düsseldorfom, Londýnom 

a Istanbulom. 

• V rámci kraja je, čo sa týka okresných miest a najmä sídla kraja, kvalitne rozvinutá internetová 

infraštruktúra, ktorá, v súvislosti s rozvojom IT sektora, dokáže nahradiť nedostatky 

v dopravnej infraštruktúre. 
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Hlavné zistenia o meste Košice 

• Mesto Košice je ekonomicky najsilnejším a prirodzeným centrom východného Slovenska 

a udržuje si dominantné postavenie hospodárskeho centra v rámci regiónu.  

• K stabilným odvetviam, ktoré sú v súčasnosti kľúčové pre fungovanie miestnej ekonomiky, patrí 

najmä hutnícky, energetický, stavebný, potravinársky, IT priemysel a k nim pridružené odvetvia, 

obchod a služby.  

• 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.  

• Existuje tu relatívne dobrá infraštruktúra pre podporu inovatívneho podnikania. Mesto 

poskytuje podnikateľské príležitosti, 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. 

• Výzvou pre rozvoj mesta sa ukazuje diverzifikácia odvetví – kombinácia tradičného 

priemyselného potenciálu s novými technologickými odvetviami. Diverzifikácia pomôže 

k etablovaniu priemyselných odvetví s vyššou pridanou hodnotou, k vytvoreniu atraktívnejších 

pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou a zabráni odvráteniu „odlivu mozgov” (brain 

drain).  

• Mesto má významnú a kvalitnú vzdelávaciu infraštruktúru zloženú zo základných, stredných 

a vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania. 

Hlavné zistenia o existujúcich stratégiách a programoch 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. 
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• 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. 

• 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. 
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Analýza Košického kraja 

Profil Košického kraja 
Košický kraj je druhý najľudnatejší a hospodársky najvýznamnejší región na Slovensku, s dominantným 

hutníckym a strojárskym priemyslom. V posledných rokoch sa významným spôsobom rozvíja aj sektor 

IT, ktorý vytvára podnikateľské príležitosti a pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. 

Región Košického kraja dokáže v niektorých aspektoch držať tempo rastu na úrovni regiónov na západe, 

no existujúce rozdiely sa tým zásadne nestierajú. Zatiaľ čo západné regióny bojujú s nedostatkom 

pracovnej sily, zamestnávatelia na východe Slovenska stále nedokážu efektívne zapojiť do trhu práce 

významnú časť obyvateľstva v produktívnom veku. Rozvinutosť kraja, infraštruktúry, zloženie 

miestneho priemyslu, inovačné kapacity či dostupnosť a štruktúra pracovnej sily, to všetko má vo veľkej 

miere vplyv na rozvoj kvality podnikateľského prostredia. 

Z dlhodobého hľadiska je udržanie rastovej tendencie náročné, pretože demografické prognózy 

(nedostatok domácej pracovnej sily) s kombináciou rastúcich miezd, budú klásť veľký dôraz na zvýšenie 

produktivity, konkurenčnej schopnosti a inovačného potenciálu regiónu. 

Demografia 

V Košickom kraji žilo k 31.12.2018 spolu 800 414 obyvateľov, z čoho takmer tretina (238 757 

obyvateľov, 30%) žila v krajskom meste Košice. Hustota obyvateľov na 1 km2 dosiahla 118 obyvateľov, 

čo je o 7,3 obyvateľov viac než v priemere za Slovensko. Na počte obyvateľov SR sa Košický kraj podieľal 

takmer 15%. Počet žien je dlhodobo mierne vyšší, ako počet mužov, s mierne klesajúcou tendenciou 

v čase. K najhustejšie osídleným patria štyri okresy ležiace na území mesta Košice, podstatne redšie je 

osídlenie v okrese Sobrance, Gelnica a Rožňava. Takmer 54% z celkového počtu obyvateľov regiónu žije 

v mestách - oproti roku 2008 sa počet obyvateľov v mestách zvýšil. 

V Košickom kraji, podobne ako v celoslovenskom meradle, dochádza k postupnému spomaľovaniu 

demografického vývoja a k prechodu k prirodzenému úbytku obyvateľstva. Znižovanie celkových 

prírastkov obyvateľstva súvisí najmä so zmenami reprodukčných pomerov a so starnutím populácie, 

ktorých dôsledkom je spomalenie vývoja obyvateľstva. Z hľadiska vekovej štruktúry je v Košickom kraji 

(aj v porovnaní so SR) pomerne priaznivý vývoj. Treba však pripomenúť, že na tento priaznivý vplyv 

vekovej štruktúry vplýva vyššia koncentrácia rómskych obyvateľov, v porovnaní s inými regiónmi na 

Slovensku. 

Na štruktúre obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania a na jej regionálnych rozdieloch má výrazný 

vplyv stupeň urbanizácie. Vysoké školy a organizácie, vyžadujúce pracovné pozície s vyšším vzdelaním, 

sú sústredené v administratívnych centrách, a tak je logické, že v týchto regiónoch je vyššia koncentrácia 

obyvateľstva s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním. 
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Z pohľadu administratívneho rozdelenia je región rozdelený do 11 okresov, z toho 5 okresov je priamo 

v regióne mesta mesto Košice (4 okresy priamo na území mesta a 1 okres v rámci širšej metropolitnej 

oblasti). Mimo košických okresov je najväčším okresom z pohľadu počtu obyvateľov okres Michalovce. 

V regióne je 440 obcí (cca 15% z celkového počtu obcí na Slovensku), z čoho 393 obcí (89% obcí 

regiónu) má menej ako 2 000 obyvateľov a 71% obcí regiónu má dokonca menej ako 1 000 obyvateľov. 

Iba 3 obce majú 20 000 až 50 000 obyvateľov (Michalovce, Spišská Nová Ves a Trebišov) a iba 1 obec 

má viac ako 100 000 (Košice). Mesto Košice je samosprávne členené na 22 mestských častí. 

Trh práce 

Ku koncu roka 2018 bolo v Košickom kraji spolu 382 400 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo 

predstavuje 47,8% z celkového počtu obyvateľstva kraja. Oproti celoslovenskému priemeru dosahuje 

Košický kraj nižší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov o 2,7% (podiel v SR ku koncu roka 2018 

dosiahol hodnotu 50,5%). Z priestorového hľadiska je najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov 

v meste Košice, ich podiel zaberá takmer tretinu z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov 

kraja. Z ostatných okresov je najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov v okrese Košice – okolie, 

Michalovce a v okrese Trebišov (bližšie sa problematikou trhu práce zaoberá Analýza vývoja trhu práce 

v regióne Košického kraja – ako výstup O203 projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy 

pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja). 

  2012 2014 2016 2018 

Počet obyvateľov 

SR 5 410 836 5 421 349 5 435 343 5 450 421 

BSK 612 682 625 167 641 892 659 598 

 11,3 % 11,5 % 11,8 % 12,1 % 

KSK 794 025 795 565 798 103 800 414 

 14,7 % 14,7 % 14,7 % 14,7 % 

Počet ekonomicky 

aktívnych obyvateľov 

SR 2 706 500 2 721 800 2 752 500 2 746 300 

BSK 335 000 335 600 351 500 354 400 

 54,7 % 53,7 % 54,8 % 53,7 % 

KSK 375 100 374 000 369 900 382 400 

 47,2 % 47,0 % 46,3 % 47,8 % 

Tabuľka 1 Porovnanie počtu obyvateľov a počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov: SR – BSK a KSK1 

  

                                                             
1 Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Pre trh práce Košického kraja je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti2 mladých ľudí, ako aj 

dlhodobo nezamestnaných. Štruktúra nezamestnanosti významne závisí od ponuky pracovných 

príležitostí, vzdialenosti miest a obcí, z ktorých ľudia dochádzajú za prácou, od štruktúry populácie 

a ďalších faktorov. V rokoch 2008 – 2012, z dôvodu dopadu ekonomickej krízy, výrazne narástol počet 

uchádzačov o zamestnanie z 53 700 na 77 500 (miera evidovanej nezamestnanosti narástla na 19,6%). 

Po roku 2012 možno sledovať pokles počtu uchádzačov o zamestnanie, medziročne tento počet v kraji 

klesá. Kým v roku 2015 bolo evidovaných takmer 70 000 uchádzačov (miera evidovanej 

nezamestnanosti bola 14,39%), ku koncu marca 2019 ich je približne 37 727 (miera evidovanej 

nezamestnanosti je 8,11%). V Košickom kraji i v samotných Košiciach miera nezamestnanosti 

kontinuálne klesá, a to aj napriek tomu, že táto oblasť ešte stále patrí medzi regióny s najvyššou 

nezamestnanosťou (tri najmenej rozvinuté okrasy v Košickom regióne: Rožňava, Sobrance 

a Trebišov). 

Slovenský priemer 5,03 % 

Prešovský kraj 8,72 % 

Košický kraj 8,11% 

Banskobystrický kraj 6,95% 

Tabuľka 2 Miera evidovanej nezamestnanosti (marec 2019)3 

Priemerná mesačná mzda v Košickom kraji dosiahla na konci roka 2018 úroveň 929 EUR (92% 

celonárodného priemeru), v odvetví Informácie a komunikácie dosiahla hodnotu 1 696 EUR. 

Z hľadiska odvetvovej štruktúry v kraji dosiahlo práve toto odvetvie najvyššiu priemernú mesačnú 

mzdu. 

Odvetvie 2014 2015 2016 2017 2018 

Priemyselná výroba 826 € 859 € 885 € 939 € 1 011 € 

Dodávky elektriny, plynu, pary a studeného 

vzduchu 
1 374 € 1 392 € 1 471 € 1 513 € 1 604 € 

Informácie a telekomunikácie 1 499 € 1 592 € 1 573 € 1 566 € 1 696 € 

Finančné a poisťovacie služby 1 497 € 1 533 € 1 580 € 1 592 € 1 672 € 

Všetky odvetvia 775 € 803 € 825 € 869 € 929 € 

Tabuľka 3 Vývoj priemernej mesačnej mzdy podľa ekonomických činností (Košický kraj)4 

                                                             
2 Miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji za rok 2018 bola 8,17% v porovnaní s celoslovenskou na úrovni 
5,04% 
3 Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
4 Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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V ďalšom uvádzame prehľad najvýznamnejších zamestnávateľov v Košickom kraji (vyznačené sú IT 

spoločnosti): 

Zamestnávateľ 
Počet 

zamestnancov 
Odvetvie 

Pôsobnosť 

(okres) 

U.S. Steel Košice, s.r.o. 10000-19999 Hutnícky priemysel Košice 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3000-3999 Zdravotníctvo Košice 

T-Systems Slovakia, s.r.o. 2000-2999 Informačné technológie Košice 

Embraco Slovakia s.r.o. 2000-2999 Priemyselná výroba Spišská Nová Ves 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s. 
2000-2999 Dodávka vody celé územie kraja 

AT&T Global Network Services, s.r.o. 1000-1999 Informačné technológie Košice 

Faurecia Slovakia, s.r.o. 1000-1999 Automobilový priemysel Košice 

LABAŠ, s.r.o. 1000-1999 Veľkoobchod Košice 

Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o. 1000-1999 Automobilový priemysel Michalovce 

U-Shin Slovakia, s.r.o. 1000-1999 Automobilový priemysel Košice 

Východoslovenská distribučná, a.s. 1000-1999 Rozvod elektriny celé územie kraja 

Essity Slovakia, s.r.o. 500-999 Priemyselná výroba Rožňava 

EUROVIA SK, a.s. 500-999 Stavebníctvo Košice 

Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o. 500-999 Automobilový priemysel Košice 

Howe Slovensko, s.r.o. 500-999 Automobilový priemysel Košice 

IEE Sensing Slovakia, s.r.o. 500-999 Automobilový priemysel Košice 

Inžinierske stavby, a.s. 500-999 Stavebníctvo Košice 

Jobelsa Slovensko, s.r.o. 500-999 Automobilový priemysel Košice 

Kosit, a.s. 500-999 Odpad Košice 

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. 500-999 Automobilový priemysel Košice 

NESS KE, s.r.o. 500-999 Informačné technológie Košice 

Syráreň BEL Slovensko a.s. 500-999 Potravinársky priemysel Michalovce 

Technická univerzita v Košiciach 500-999 Vysoké školstvo Košice 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 500-999 Vysoké školstvo Košice 

Unomedical, s.r.o. 500-999 Priemyselná výroba Michalovce 

Agrotrade Group, s.r.o. 250-499 Veľkoobchod Rožňava 

Carmeuse Slovakia, s.r.o. 250-499 Priemyselná výroba Rožňava 

Diebold Nixdorf, s.r.o. 250-499 Informačné technológie Košice 

ELEKTROCONNECT, s.r.o. 250-499 Elektrotechnický priemysel Trebišov 

EUROCAST Košice, s.r.o. 250-499 Hutníctvo Košice 

Gemtex, a.s. 250-499 Textilný priemysel Rožňava 

GlobalLogic s.r.o. 250-499 Informačné technológie Košice 



  
 

 L929O204 | Analýza verejných politík Strana 12 

Sapiente | občianske združenie 

Jarná 1164/13, 04001  Košice | +421 948 315 262 | learnit.ke@sapiente.sk | www.sapiente.sk 

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily 
pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja | kód projektu: 314011L929 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 
www.esf.gov.sk | www.opevs.sk 

 

Zamestnávateľ 
Počet 

zamestnancov 
Odvetvie 

Pôsobnosť 

(okres) 

MICHATEK, k.s. 250-499 Elektrotechnický priemysel Michalovce 

PASS - SK, s.r.o. 250-499 Priemyselná výroba Spišská Nová Ves 

SEZ Krompachy a.s. 250-499 Elektrotechnický priemysel Spišská Nová Ves 

Slovenská pošta, a.s. ? Poštové služby celé územie kraja 

Železnice Slovenskej republiky, š.p. ? Železničná infraštruktúra celé územie kraja 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
? Železničná doprava a preprava celé územie kraja 

Tabuľka 4 Prehľad najvýznamnejších zamestnávateľov v Košickom kraji 

Hospodárstvo 

Vývoj regionálneho HDP vykazuje vysokú citlivosť na hospodársku situáciu najväčších 

zamestnávateľov, ako i na prílev významných, najmä zahraničných investícií. Hospodárstvo kraja je 

ovplyvnené silnou priemyselnou základňou okresov v regióne Košíc, potom okresov Michalovce 

a Spišská Nová Ves, kde je aj najväčšia koncentrácia veľkých firiem a malých a stredných podnikov. 

Košický kraj významne čerpá z rozvoja služieb s vyššou pridanou hodnotou v meste Košice, ktoré je 

strategickým rozvojovým centrom kraja a hlavným zamestnávateľom v kraji. Významná ekonomická 

sila mesta má potenciál dať silný rozvojový impulz pre celý región. Ostatné, najmä prihraničné okresy 

Košického kraja, v porovnaní s mestom Košice, sú pomerne málo rozvinuté a potrebujú aj v ďalších 

rokoch dodatočné rozvojové impulzy zamerané na stabilizáciu a posilnenie svojho hospodárskeho 

potenciálu. 

Z hľadiska vývoja HDP na jedného obyvateľa, je Košický kraj v roku 2017 na piatom mieste, pričom 

v tomto roku predbehol Trenčiansky kraj a pomaly dosahuje úroveň Nitrianskeho a Trnavského kraja. 

Bližší prehľad je uvedený v tabuľke nižšie. 

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 

Bratislavský kraj 33 802 33 957 35 422 35 939 36 704 

Trnavský kraj 15 072 15 744 15 600 19 308 16 946 

Nitriansky kraj 12 012 12 248 12 398 12 919 13 644 

Žilinský kraj 11 671 12 125 12 681 12 898 13 315 

Košický kraj 10 693 11 057 11 732 11 733 12 974 

Trenčiansky kraj 11 901 12 195 12 646 12 778 12 931 

Banskobystrický kraj 9 925 10 027 10 616 10 916 11 509 

Prešovský kraj 8 042 8 332 8 729 9 069 9 337 

Slovenská republika 13 702 14 042 14 594 14 956 15 602 

Tabuľka 5 Vývoj HDP v SR na obyvateľa SR v EUR/ 1 obyvateľa podľa krajov 
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Obrázok 1 Vývoj HDP na obyvateľa SR v EUR 

Z grafu vidieť, že Košický región je vo vývoj i HDP na jedného obyvateľa v porovnaní so slovenským 

priemerom nižšie. Medzi najslabšie regióny dlhodobo patrí susediaci Prešovský región. Od roku 2010 

boli regionálne rozdiely na Slovensku z hľadiska HDP na obyvateľa šieste najväčšie medzi krajinami 

OECD. 

Najdôležitejšími odvetviami z hľadiska tvorby hrubého domáceho produktu, hrubej pridanej hodnoty 

i tvorby pracovných miest sú hutnícky a kovospracujúci priemysel, strojársky, elektrotechnický 

priemysel a odvetvie IT služieb. V Košickom kraji sa v roku 2017 vyprodukoval HDP/na 1 obyvateľa 

v objeme 12 974 mil. Eur. Na objeme hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky sa Košický kraj 

podieľal 12,2%, čo je po Bratislave druhý najvyšší podiel. 

 

Obrázok 2 Podiel výkonnosti jednotlivých krajov (HDP) 
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Rozdelenie priamych zahraničných investícií je na Slovensku nerovnomerné. Počas rokov 2003–2011 

bolo až 65% všetkých priamych zahraničných investícií smerujúcich na Slovensko alokovaných do 

Bratislavského kraja, ďalších viac ako 18% na územie západného Slovenska. Iba 9% z celkového podielu 

priamych zahraničných investícií prišlo na východné Slovensko. Z hľadiska objemu umiestnených 

zahraničných priamych investícií, sa Košický kraj radí medzi atraktívnejšie regióny. Objem priamych 

zahraničných investícií však nemá jasnú rastovú tendenciu a v horizonte obdobia 2011-2015 

zaznamenal dokonca mierny pokles o 4,7%. Do budúcnosti má dobrú vyhliadku na pritiahnutie vyšších 

objemov zahraničného kapitálu práve silný segment IT v regióne. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Priame zahraničné 

investície 
2,586 2,476 2,554 2,723 2,465 2,254 

Tabuľka 6 Výška priamych zahraničných investícií do Košického kraja (v mld. EUR)5 

Napriek rastu, stále patrí košický región dlhodobo k regiónom s podpriemernou podnikateľskou 

aktivitou. Podiel podnikajúcich fyzických osôb na populácii v produktívnom veku bol za rok 2018 

najnižší v celej SR. Aj keď v poslednom období narastá počet podnikov, stále nedosahuje košický región 

úroveň západných regiónov, čo však na druhej strane vytvára príležitosť pre rozvoj nových 

podnikateľských aktivít. 

Ekonomický a priemyselný potenciál kraja 

Pre Košický kraj sú typické významné ekonomické a sociálne rozdiely v rámci samotného regiónu. Na 

území Košického kraja je rozhodujúcich niekoľko odvetví, v ktorých sa zhodnocuje potenciál kraja 

z pohľadu ľudských zdrojov a materiálno-surovinovej základne (drevo, nerasty, stavebné hmoty, 

tradičné výroby). Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji hutnícky, 

strojársky, elektrotechnický a IT priemysel. Dominujúce je hutníctvo, ktoré tvorí viac ako polovicu 

priemyselnej produkcie a exportu regiónu. V tomto odvetví pôsobí aj najväčšia spoločnosť v kraji 

U.S.Steel Košice. Čoraz väčší ekonomický význam, ako aj význam v oblasti zamestnanosti, získava IT 

priemysel. Dôležitou zložkou ekonomického potenciálu kraja je potravinársky priemysel. Ako 

perspektívne priemyselné odvetvia sú vnímané cestovný ruch a kreatívny priemysel. 

Odvetvie, ktoré zaznamenalo za posledné roky rapídny nárast, najmä z hľadiska zamestnanosti, je práve 

IT sektor. Prináša tvorbu pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, pričom sa vytvára atraktívna 

perspektíva pre mladých a nadaných ľudí. Stavia hlavne na kvalitnom ľudskom kapitále. Medzi 

najväčších IT zamestnávateľov patrí T-Systems Slovakia, IBM Slovensko, Global Logic Slovakia, AT&T, 

Siemens, NESS KDC, HOLCIM a Embraco. Za priaznivých okolností je tu potenciál rastu z terajších 

približne 10 tis. na 15 tis. pracovných miest na plný pracovný úväzok. Toto odvetvie má do budúcnosti 

potenciál pritiahnuť zvýšený objem zahraničných investícií a stať sa novým ekonomickým motorom 

                                                             
5 Zdroj: Národná banka Slovenska 
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krajského mesta. Vyžaduje si to však aktívnu podporu, či už prostredníctvom posilnenia existujúcej siete 

inkubátorov, rozšírenia ponuky kapitálového financovania, alebo zavádzanie nových študijných 

odborov, ktoré by boli previazané na nové požiadavky trhu práce. 

V Košickom kraji sú zastúpené všetky organizácie tak verejnej správy, univerzitného a akademického 

prostredia, ako i súkromné výskumné ústavy a samotné inovatívne firmy, ktoré spolu vytvárajú kvalitný 

inovačný ekosystém európskeho významu. Najsilnejší inovačný pól rozvoja sa nachádza v samom centre 

mesta Košice, tzv. inovačný okrsok. Priestory na podnikanie v oblasti finančných a výskumno-

vývojových služieb vyššieho štandardu sú lokalizované predovšetkým v meste Košice. Pre živnostníkov, 

freelancerov a pre startupovú komunitu vznikli v Košiciach v ostatnom období niektoré coworkingové 

centrá. 

Infraštruktúra 

Kraj má dobre rozvinutú dopravnú sieť, ktorej hlavnou križovatkou je krajské mesto Košice. Železničné 

trate celoštátneho významu, ktoré prechádzajú územím regiónu, zahŕňajú západo-východný tranzitný 

koridor (Praha – Košice – Čierna nad Tisou) a severo-južný tranzitný koridor (Poľsko – Košice – 

Maďarsko). Dôležité cestné ťahy sú svojou orientáciou súhlasné so železničnými koridormi – jeden 

z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a druhý z Bratislavy do Košíc cez Zvolen. Kraj disponuje cestami I, II a III 

triedy v dĺžke takmer 2400 km, avšak iba 40 km diaľnice, ktorá spája Košice s Prešovom. Chýbajúce 

diaľničné prepojenie s Bratislavou a Budapešťou vytvára hendikep z pohľadu atraktivity regiónu pre 

zahraničných investorov a pre ďalší ekonomický rast. Na rozdiel od tradičných priemyselných sektorov 

nie je kvalitná dopravná infraštruktúra nevyhnutným predpokladom rozvoja regionálneho IT sektora. 

Ako dokázali už niektoré významné košické IT spoločnosti, obzvlášť v oblasti centier zdieľaných služieb, 

dokážu moderné komunikačné technológie prekonať bariéry v geografickej dostupnosti. Tento trend 

bude pokračovať, pretože služby cloud computingu sú na vzostupe a čoraz viac spoločností odovzdáva 

prevádzku svojich aplikácií do geograficky vzdialených centier. 

Nedostatky v dopravnej infraštruktúre môže v segmente IT nahradiť rozvinutá internetová 

infraštruktúra, ktoré je v Košickom kraji mimoriadne priaznivá. V roku 2010 spoločnosť Cisco 

v spolupráci s Oxfordskou univerzitou vypracovala tretiu výročnú štúdiu o kvalite širokopásmového 

internetu. Bolo analyzovaných 72 krajín a 239 miest. Slovensko obsadilo 29. miesto. Čo je však ešte 

zaujímavejšie, mesto Košice sa umiestnilo na 13. mieste v hodnotení kvality pripojenia miest a patrí do 

skupiny top 20 miest poskytujúcich služby zajtrajška. Košice predbehli ďalšie mestá ako sú napríklad: 

Paríž, Kodaň, Hongkong, Bratislava, Moskva, Amsterdam, Budapešť, New York, Marseille, Praha, 

Mníchov, atď. Napriek týmto priaznivým výsledkom, máme na Slovensku stále výrazné regionálne 

rozdiely v kvalite a pokrytí širokopásmového internetu. Jedna z regionálnych iniciatív, ktorá tieto 

rozdiely odstraňuje, je projekt spoločnosti ANTIK Telecom, s názvom Optický internet do menej 

rozvinutých oblastí. Cieľom projektu je dodanie vysokorýchlostného internetu do menších miest 

a menej rozvinutých oblastí. 
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Priestory na podnikanie vyššieho štandardu sú lokalizované predovšetkým v meste Košice, najmä 

v širšom centre mesta. Priamo v Košiciach sa v ostatných niekoľkých rokoch postavilo alebo 

zrekonštruovalo niekoľko biznis centier, ktoré spĺňajú štandardy požadované nadnárodnými 

spoločnosťami, a vo všeobecnosti poskytujú podmienky vhodné pre sídlo a prácu zamestnancov IKT 

spoločností, vrátane prevádzok centier zdieľaných služieb. 

Pri pohľade do budúcnosti IT odvetvia v regióne je potrebné spomenúť aj podporu startupového 

podnikania. V oblasti startupového podnikania je dôležité, aby sa aktivity na jeho podporu zamerali na 

výsledky podnikania, na samotný biznis. Mnoho startupových projektov má komunitný alebo iný 

neziskový charakter. Aj v regióne KSK už vznikli centrá a inštitúcie na podporu startupov ako: 

 Startup centrum TUKE 

 Univerzitný vedecký park TECHNICOM 

 EastCubator (prevádzkuje Startup Centrum Košice o.z.) 

Košický kraj má evidentný inovačný potenciál, ktorý je reprezentovaný najmä početnosťou univerzít 

nadnárodného významu, pracovísk Slovenskej akadémie vied, ako i súkromnými výskumno-vývojovými 

ústavmi. Košický kraj má po Bratislavskom kraji druhý najväčší výskumný potenciál, vyjadrený 

početnosťou R&D subjektov zúčastnených na výskume a vývoji. Príležitosti pre investíciu do výskumu 

a vývoja a inovácií sú v oblasti informačných technológií hlavne vo vývoji softvéru. Nositeľmi v tomto 

smere sú hlavne univerzity. Centrá excelentnosti predstavujú špičkové výskumné pracoviská, ktoré sú 

zamerané na konkrétne vedné oblasti alebo špecifickú problematiku, ktoré vznikajú pri výskumných 

organizáciách, ktoré poskytujú kritickú masu poznatkov a výskumných pracovníkov. V roku 2013 sa na 

jednotlivých fakultách Technickej univerzity v Košiciach implementovali projekty siedmych centier 

excelentného výskumu. V oblasti IT vzniklo na FEI Technickej univerzity v Košiciach Centrum 

informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy. 

Školská infraštruktúra 

Košický kraj je charakteristický vyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva, ktoré pozitívne 

ovplyvňuje rast počtu obyvateľov, aj keď tempo rastu sa v poslednom období spomaľuje. Z hľadiska 

vekovej štruktúry môžeme hovoriť o regresívnej populácii, keď podiel poproduktívnej zložky 

obyvateľstva prevyšuje predproduktívnu, pričom dochádza k postupnému poklesu počtu obyvateľstva 

v predproduktívnom a produktívnom veku a narastaniu podielu obyvateľstva v poproduktívnom veku, 

teda k starnutiu populácie. 

Počet škôl i počet žiakov v Košickom kraji mali v posledných rokoch klesajúci trend, čo súvisí 

s demografickým vývojom a postupným znižovaním podielu predproduktívnej zložky obyvateľstva, čo 

sa odráža v následnej racionalizácii siete škôl a školských zariadení. Od roku 2011 možno sledovať 

opätovný nárast počtu detí v materských školách, s čím súvisí aj rastúca potreba miest v týchto 

zariadeniach. Celkovo sa v posledných rokoch počet žiakov stabilizuje. 
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Typ školy 
Štátne 

školy 

Cirkevné 

školy 

Súkromné 

školy 
Spolu 

Základné školy 280 18 10 308 

Gymnáziá 22 8 5 35 

Stredné odborné školy 45 3 13 61 

Špeciálne stredné školy 23 1 2 26 

Tabuľka 7 Počet škôl v Košickom kraji v roku 2018 v delení podľa zriaďovateľa a typu školy 

Košický samosprávny kraj sa profiluje ako kraj s výrazným dôrazom na duálne vzdelávanie v oblasti 

stredného školstva. Od septembra 2009 sa pri stredných odborných školách v Košickom kraji zriaďujú 

centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) s cieľom skvalitniť odborné vzdelávanie žiakov 

stredných odborných škôl. Centrá sú zriaďované v spolupráci s firmami, ktoré mali záujem 

spolupracovať pri zavádzaní nových technológií do vzdelávacieho procesu a v spolupráci so 

zriaďovateľom investovali do ich materiálno - technického vybavenia. Predpokladom záujmu štúdia na 

stredných školách odborného zamerania je kvalitná výučba v tejto oblasti už na základných školách. 

Vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie a realizujú tvorivé vedecké bádanie alebo umeleckú 

tvorivú činnosť. Na území Košického kraja sídlia 3 verejné vysoké školy, ktoré majú charakter 

univerzitných vysokých škôl a 1 súkromná vysoká škola neuniverzitného charakteru.  

 Technická univerzita v Košiciach poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých 

troch stupňov (bakalársky, inžiniersky, doktorandský) na 9 fakultách: Fakulta baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií (bývalá Banícka fakulta), Fakulta materiálov, metalurgie 

a recyklácie (bývalá Hutnícka fakulta), Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií (so sídlom v Prešove), 

Fakulta umení, ktoré vzdelávajú nielen v technických disciplínach, ale aj v oblasti ekonomických 

vied či umenia. Aktuálne na univerzite študuje 8 053 študentov. 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytuje trojstupňové vysokoškolské 

vzdelávanie na 5 fakultách: Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta, 

Filozofická fakulta a Fakulta verejnej správy, kde študuje  7 096 študentov). 

 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu na 

Slovensku, vzdelávajúca budúcich odborníkov v oblasti veterinárskeho lekárstva. Aktuálne na 

univerzite študuje 1869 študentov. 

 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach je súkromná vysoká škola 

zabezpečujúca vysokoškolské štúdium vo všetkých 3 stupňoch, zamerané na prípravu 

odborníkov v oblasti ochrany osôb a majetku. Aktuálne na univerzite študuje 1 124 študentov. 
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V regióne ďalej pôsobia vysunuté fakulty a pracoviská iných vysokých škôl: 

 Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta; Košice 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta; Košice 

 Vysoká škola zdrav. a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice 

 Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 

Regionálna samospráva – Košický samosprávny kraj 

Orgánmi samosprávneho kraja sú predseda samosprávneho kraja a zastupiteľstvo samosprávneho 

kraja. Predseda samosprávneho kraja zastupuje samosprávny kraj navonok, v majetkovoprávnych 

vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom. Zastupiteľstvo 

samosprávneho kraja je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych 

voľbách. Je mu vyhradené rozhodovanie o základných otázkach samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo je 

zo zákona povinné zriadiť mandátovú a finančnú komisiu, navyše môže ako svoje poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány zriadiť aj iné komisie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) 
zriadilo v aktuálnom piatom volebnom období 13 komisií, vrátane školskej komisie a komisie 

regionálneho rozvoja. 

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK je poradným orgánom predsedu KSK 

v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Vznikla v dôsledku potreby zapájania sociálnych 

a ekonomických partnerov do spolupráce na hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja, a zároveň 

neustále rastúceho významu koordinácie stredoškolského vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

Administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených 

zastupiteľstvom zabezpečuje Úrad košického samosprávneho kraja. Prácu úradu riadi a organizuje 

riaditeľ úradu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedovi.  

Vnútornú organizáciu úradu ustanovuje organizačný poriadok úradu: 

Predseda a podpredsedovia 

 Kancelária predsedu 

o Oddelenia spadajúce priamo pod vedenie kancelárie predsedu KSK 

 Odbor SO pre IROP – priamo podriadený predsedovi KSK 
o Referát implementácie projektov 

o Referát riadenia a koordinácie 

 Riaditeľ úradu KSK 
o Odbor projektov a investícií 

o Odbor financií 

o Odbor správy majetku 

o Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia 

o Odbor kultúry a cestovného ruchu 

o Odbor dopravy 

o Odbor školstva 

o Odbor sociálnych vecí 

o Odbor vnútornej prevádzky 

https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/vysoka-skola-zdravotnictva-a-socialnej-prace-sv-alzbety-v-bratislave
https://www.portalvs.sk/sk/miesto-studia/ustav-kosice-bl-z-mallu-kosice
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o Oddelenie vnútornej prevádzky 

o Oddelenie zdravotníctva 

o Oddelenie IKT a kontrolných činností 

o Oddelenie verejného obstarávania 

o Oddelenie energetiky 

Na samosprávnom kraji je zriadená funkcia hlavného kontrolóra samosprávneho kraja. 

Na základe zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je 

Košický samosprávny kraj pri uplatnení partnerstva podľa uvedeného zákona povinný vypracovať 

program rozvoja vyššieho územného celku ako strednodobý rozvojový dokument, ktorý je v súlade 

s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii. Základným rozvojovým dokumentom 

v Košickom samosprávnom kraji je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Aktivity 

regionálneho rozvoja zabezpečuje Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného 

prostredia, ktoré tiež zabezpečuje vypracovanie, plnenie a vyhodnocovanie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a iných strategických dokumentov. 

Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ukladá samosprávnym krajom povinnosť, v spolupráci s inými 

inštitúciami, každoročne aktualizovať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných 
školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce.  

Pri Košickom samosprávnom kraji pôsobí od roku 2016 Informačno-poradenské centrum pre 

Európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu 

Košického samosprávneho kraja v rámci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania 

a životného prostredia. Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete 

informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor 

v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol 

podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK 2016 

- 2022), spolu s Územným plánom veľkého územného celku Košický kraj, sú základnými a kľúčovými 

dokumentmi pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. Napriek tomu, v mnohých veciach 

práve štát plní funkciu centrálneho tvorcu a kontrolóra politiky regionálneho rozvoja. V dôsledku 

centralizovaného riadenia ekonomiky zmierňovanie regionálnych rozdielov ostáva prakticky v rukách 

vlády a regióny sú len prijímateľmi opatrení a zásahov štátu. Výsledkom je, že volené orgány obcí 

a vyšších územných celkov majú iba obmedzené možnosti ovplyvňovať zásadné rozhodnutia centrálnej 

vlády. 

Víziou Košického samosprávneho kraja je vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov z akademickej, 

podnikateľskej a verejnej obce, s cieľom mobilizácie sociálneho kapitálu obyvateľov Košického kraja pri 

hľadaní riešení aktuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja. Svoje ciele zameriava na: 

http://web.vucke.sk/sk/samosprava/urad/organizacna-struktura/orrpaip.html
http://web.vucke.sk/sk/samosprava/urad/organizacna-struktura/orrpaip.html
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 Ciele v hospodárskej oblasti, so zameraním na zastavenie vytláčania pracovnej sily z trhu práce 
(kde jasne rezonuje zámer KSK pre podporu inovácií, IT sektora, Výskumu a vývoja ako aj 

kreatívneho priemyslu), posilňovaním rozvoja vidieka a podporou občianskej spoločnosti 

 strategických cieľov v sociálnej oblasti (skvalitňovanie soc. služieb, skvalitňovanie systému 

vzdelávania, zlepšenie kvality života obyvateľov, a pod.) 

 strategických cieľov v environmentálnej oblasti (ochrany prírodného dedičstva a zvyšovania 
kvality života obyvateľov). 

Košický samosprávny kraj, ako zriaďovateľ 63 stredných škôl, pripravil Stratégiu výchovy 

a vzdelávania v stredných školách, v ktorej každoročne prispôsobuje jej opatrenia tak, aby 

dochádzalo k postupnej implementácii vytýčených strategických cieľov a napĺňaniu samotnej stratégie. 

Oblasti, ktorými sa stratégia zaoberá sú: 

 Zmeny v systéme vzdelávania vyplývajúce z aktuálnych potrieb EÚ a Košického kraja 

 Reqruit – on-line systém komunikácie cez SQR kódy 

 Košický kraj zameraný na IKT technológie 

 Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 VZN o určení počtu tried prvého ročníka SŠ – postup 

 Podpora najmenej rozvinutých regiónov 

Košický samosprávny kraj hospodári s rozpočtom na úrovni cca 254,9 mil. EUR6. Štruktúra príjmov 

zahŕňa bežné príjmy (83% celkových príjmov), kapitálové príjmy (4%) a príjmové finančné operácie 

(13%). Výdavková strana rozpočtu zahŕňa podľa ekonomickej klasifikácie bežné výdavky (77%), 

kapitálové výdavky (18%) a výdavkové finančné operácie (4%). 

Bežné príjmy rozpočtu kraja (212,4 mil. EUR) plynú z dane z príjmov fyzickej osoby (cca 57% bežných 

príjmov), 7% tvoria nedaňové príjmy (napr. príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja atď.) 

a 36% z grantov a transferov (napr. normatívy pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti, príjmy 

z projektov financovaných z EÚ, atď.). Kapitálové príjmy (10,6 mil. EUR) sú tvorené z príjmov 

z projektov EÚ na financovanie investičných projektov. Príjmové finančné operácie (31,9 mil. EUR) sú 

tvorené najmä prijatými úvermi a prevodmi medzi rozpočtovými fondami. 

Bežné výdavky (197,1 mil. EUR) sú rozpočtované do jednotlivých programov a sú kryté vlastnými 

príjmami kraja, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR a príjmovými finančnými 

operáciami. Kapitálové výdavky (46,9 mil. EUR) sú kryté predovšetkým z príjmov z fondov EÚ a ŠR, 

z úverových zdrojov a z bežných príjmov kraja (kapitálový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako 

schodkový ). 

  

                                                             
6 Rozpočet na rok 2019. Zdroj: Košický samosprávny kraj 
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Programová štruktúra výdavkov na roky 2019 až 2021 je uvedená v nasledovnej tabuľke: 

Program 2019 2020 2021 

Samospráva a vzťahy s verejnosťou 1,0% 1,1% 1,1% 

Komunikácie 19,9% 14,1% 16,2% 

Doprava 9,8% 8,8% 8,5% 

Kultúra 6,6% 8,4% 8,9% 

Vzdelávanie 42,8% 44,2% 44,3% 

Šport 0,4% 1,9% 1,2% 

Sociálne služby 13,0% 13,0% 13,5% 

Podporné činnosti programov KSK 6,6% 8,5% 6,3% 

Tabuľka 8 Programová štruktúry rozpočtových výdavkov na roky 2019 až 2021 

Z programovej štruktúry rozpočtových výdavkov kraja na roky 2019 až 2021 je zrejmé, že najväčší 

podiel výdavkov bude určených pre program Vzdelávanie (cca 43 – 44%) a bude sa týkať financovania 

činnosti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Podiel výdavkov pre tento program ostane 

počas obdobia 2019 až 2021 zachovaný. 
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Profil mesta Košice 
Krajské mesto Košice je druhým najväčším mestom na Slovensku, s 239 095 obyvateľmi (údaj z roku 

2018). Výhodná poloha a bohatá história, ako aj ekonomický a sociálny potenciál predurčuje mesto 

k rýchlemu hospodárskemu a populačnému rastu. Košice sú prirodzeným centrom východného 

Slovenska, ktoré poskytuje pracovné príležitosti a služby i pre obyvateľov okolitého regiónu. Košice sú 

charakteristické množstvom kultúrnych pamiatok a práve preto sa v roku 2013 stalo mesto Košice 

nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry, ako prvé slovenské mesto. 

Administratívne sa Košice členia na 4 okresy a 22 mestských častí s vlastnou miestnou samosprávou: 

Okres  Mestské časti  

Košice I  Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Ťahanovce  

Košice II  Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ  

Košice III  Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves  

Košice IV  Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske  

Tabuľka 9 Prehľad okresov a mestských častí v rámci mesta Košice 

Demografia 

Hustota obyvateľstva na 1 km2 je 984,9 obyvateľov. Košice svojou rozlohou 242,8 km2 zaberajú 3,6 % 

územia Košického samosprávneho kraja. Mesto leží na hlavných dopravných spojniciach do Poľska, 

Maďarska a na Ukrajinu. Môžeme skonštatovať, že za posledné roky (od roku 2012) sa v malej miere 

znižuje počet obyvateľov mesta. Migračné saldo oproti minulému obdobiu síce pokleslo, ale stále má 

zápornú hodnotu. Pokles počtu obyvateľov má dva hlavné dôvody: celkový pokles novonarodených detí 

a sťahovanie obyvateľov (najmä mladých rodín) do priľahlých, satelitných obcí mesta (pričom stále 

ostávajú pracovať a pôsobiť v meste). Z hľadiska národnostnej a náboženskej diverzity je pre Košice 

charakteristická rozmanitosť. 

Z pohľadu vekovej štruktúry obyvateľstva tvoria najväčšiu zložku obyvateľstva osoby v produktívnom 

veku (15-64 rokov) 68,3%. Deti do 14 rokov tvoria 14,4% a osoby v post-produktívnom veku (nad 65 

rokov) 17,3%. 

Celkovo možno skonštatovať, že obdobie najbližších 20 rokov bude charakterizované kontinuálnym 

pokračovaním populačného starnutia pri zachovaní relatívne stabilného počtu obyvateľov. Za 

horizontom po roku 2025, sa procesy úbytku a starnutia obyvateľstva začnú výrazne zrýchľovať. Isté je, 

že takýto vývoj počtu a štruktúry obyvateľstva bude mať dopady na fungovanie spoločnosti. Očakáva sa 

pokles podielu detí a rast podielu obyvateľstva nad 65 rokov. Zmenami prejde aj ekonomicky činné 

obyvateľstvo vo veku od 15 do 64 rokov. Ich podiel by sa mal znižovať z dôvodu prechodu početných 

populačných ročníkov do poproduktívneho veku.  
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Vývoj bude ovplyvňovaný meniacim sa životným štýlom, ekonomickými, sociálnymi a ďalšími 

podmienkami, a tak sú premeny životného spôsobu ťažko predvídateľné. 

 

Obrázok 3 Veková štruktúra obyvateľstva na Slovensku 2017. Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

Hospodárstvo 

Východné Slovensko patrí k chudobnejším regiónom Európskej únie, no ekonomické ukazovatele za 

samotné mesto Košice sa za poslednú dekádu výrazne zlepšili a dobiehajú tie na západnom Slovensku. 

V roku 2016 dosahoval HDP východoslovenského regiónu 69% priemeru Slovenska. Samotný Košický 

kraj dosahoval 78% priemeru HDP Slovenska. V roku 2010 miera nezamestnanosti v meste Košice 

dosiahla hodnotu 9,5 %, no v roku 2018 už len 4%. Podľa indexu konkurencieschopnosti okresov 

Slovenskej republiky (najlepšie podmienky na rozvoj podnikateľských aktivít) sa košické okresy 

umiestnili nasledovne: Košice II. na 11. mieste; Košice I. na 14.; Košice IV. na 20. a Košice III. na 31. 

mieste. 

Mesto Košice sa vyznačuje rozvinutou hospodárskou sférou, v ktorej prevláda priemysel so zameraním 

na hutnícku výrobu a jej pridružených odvetví. Významnou mierou je zastúpený aj energetický 

priemysel, strojárstvo, potravinársky priemysel, služby a obchod. Priemyselné podniky patria k veľkým 

zamestnávateľom v meste, rovnako ako sa toto odvetvie vyznačuje najvyšším počtom zamestnancov. 

V posledných rokoch sa Košice okrem tradičných priemyselných odvetví vyprofilovali najmä ako 

https://sk.wikipedia.org/wiki/2018
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centrum špičkových informačných a telekomunikačných technológií. Charakteru tradičného priemyslu, 

ako aj trendu prudkého rozvoja IT sektora v meste Košice zodpovedá v súčasnosti aj profil najväčších 

zamestnávateľov (z hľadiska počtu zamestnancov).  Najvýznamnejšie podniky a hlavní zamestnávatelia 

v meste:  

 U. S. Steel Košice, s.r.o. (cca 10 000 zamestnancov),  

 T-Systems Slovakia, s.r.o. (cca 3400 zamestnancov),  

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (cca 2200 zamestnancov),  

 Východoslovenská energetika, a.s. (cca 1600 zamestnancov) 

 Labaš, s.r.o., Košice (1400 zamestnancov) 

 Faurecia Slovakia, s.r.o. (cca 1100 zamestnancov) 

Sektor IT je dôležitým pilierom ekonomiky regiónu, je to odvetvie, ktoré má celkovo obrovský potenciál 

pre ekonomický rast. Podľa štúdie SAV vedie zvýšenie investícií do IT o 1% k rastu reálneho HDP 

o 0,11%. Európska stratégia Digitálna agenda 2020 pripisuje IT polovičný podiel na hospodárskom raste 

Európskej únie za posledných 15 rokov a vidí tento sektor ako hlavný motor pokrízovej 

rekonvalescencie. Geograficky je IT priemysel na Slovensku sústredený do dvoch centier v Bratislave, 

ktorá tvorí cca 70% IT priemyslu na Slovensku a Košíc, ktoré tvoria cca 25% s ročnými tržbami na úrovni 

cca. 500 mil. EUR. Zvyšná časť IT priemyslu je roztrúsená v rôznych regiónoch, z nich najvýznamnejší je 

v okolí mesta Žilina. V KSK pôsobí v IT odvetví cez 1 200 podnikov, z toho 35 s viac než 10-mi 

zamestnancami. V kraji ďalej pôsobí takmer 300 komerčných podnikov s počtom zamestnancov nad 50, 

kde je vytvorená aspoň jedna dedikovaná IT pracovná pozícia. Väčšina IT firiem v regióne sa venuje 

programovaniu a následne poskytovaniu rôznych IT služieb. Medzi kľúčové IT firmy tvoriace jadro IT 

priemyslu v KSK patria: T-Systems Slovakia, AT&T Global Network Services, NESS, FPT, LYNX, Global 

Logic Slovakia, Siemens7. 

Dôležitým prvkom pre rozvoj IT sektora v Košiciach bol vznik klastra Košice IT Valley (združenie 

obchodných spoločností a vzdelávacích inštitúcii pôsobiacich v odbore IT). Okrem klastra IT Valley bol 

v roku 2010 v Košiciach vo forme záujmového združenia právnických osôb založený aj Klaster 

Automatizačnej techniky a robotiky AT+R - Klaster AT+R z.p.o, orientovaný na inovácie a rozvoj 

automatizačnej a robotickej techniky. V roku 2013 mal klaster IT Valley viac ako 35 členov 

a sympatizantov z oblasti podnikov v sektore informačno-komunikačných technológií, samosprávy, 

univerzít, stredných škôl a pod.  

Dobré zázemie mesta Košice pre rozvoj IT oblasti vo všetkých smeroch bolo zachytené už 

v predchádzajúcom PHSR 2009-2015 v samostatnej prioritnej oblasti „Elektronické informačné služby“. 

Mesto sa snažilo intenzívnejšie využívať IT technológie vo vzťahu k svojim klientom v oblasti externej 

komunikácie, ako aj v rámci zlepšenia fungovania interných procesov. Prelom nastal v roku 2014, kedy 

                                                             
7 Bližšie sa problematikou IT zamestnávateľov zaoberá Analýza požiadaviek zamestnávateľov z IT sektora od trhu práce v 
regióne Košického kraja ako výstup O202 projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre 
potreby IT sektora v regióne Košického kraja. 

https://www.etrend.sk/databaza-firiem/labas-sro-kosice-36183181.html
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sa mesto úspešne zapojilo do výzvy „Elektronizácia služieb miest – eMestá“ v rámci Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). 

Pre rozvoj hospodárskej oblasti plnia dôležitú funkciu aj priemyselné parky. V uplynulom období 

vznikli nové priestory pre biznis a podnikanie priamo v meste. K najväčším biznis centrám patria: 

 Aupark Tower Košice 

 Cassovar Business Center 

 Business Center Moldavská 

 Business Center Košice II 

 Trade Center Košice 

 Business centrum Tesla 

Mesto inovácií 

V posledných rokoch možno registrovať snahu samosprávy mesta o rozvoj a podporu inovácií 

v hospodárskej oblasti, čo bolo deklarované samostatnou rozvojovou prioritou pre obdobie 2007-2015 

„Mesto inovácií“ s dôrazom na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. V meste je významný vedecko-

výskumný potenciál, tvorený najmä prítomnosťou viacerých vysokých škôl, ústavov SAV a iných 

vedecko-výskumných inštitúcií. V Košiciach sa za posledné roky etablovali centrá excelencie, 

univerzitné vedecké parky a výskumné centrá, univerzitné inovačné centrá (napr. UVP TECHNICOM, 

MediPark, PROMATECH, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného 

vlastníctva (UCITT) a pod. ). Objavujú sa aktivity na podporu startupov (Start-up centrum Technickej 

univerzity v Košiciach: startup campy, startup weekendy a pod.), vznikajú inovatívne projekty na rozvoj 

podporných a administratívnych činností (napr. SAP akadémia a pod.). 

Zároveň mesto Košice, ako ekonomické a vzdelávacie centrum Košického samosprávneho kraja, 

predstavuje svojím dobrým inovačným potenciálom veľmi vhodný priestor pre implementáciu 

Regionálnej inovačnej stratégie. Podpora výskumu, vývoja a inovačných aktivít v Košickom kraji je 

jednou z kľúčových priorít mesta, regiónu a centrálnej vlády. Vízia mesta Košice, v oblasti podpory 

podnikania a inovácií, je vybudovať moderné mesto s vysokokvalifikovanou pracovnou silou, s vysokým 

inovačným a kreatívnym potenciálom. Mesto preto vytvára priaznivé podmienky na podporu 

podnikania, a to najmä vytváraním prepojení a kontaktov na dostupné klastre, obchodnú komoru, 

výskumné organizácie a iné podporné inovačné inštitúcie. 

Novým rozvojovým trendom je kreatívna ekonomika v meste a regióne. Výrazným impulzom v tomto 

smere boli aktivity súvisiace so získaním titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013. Ide 

o komplexnú víziu, zameranú na podporu kreativity ako významného faktora pre ekonomický rozvoj 

a rozvoj cestovného ruchu, tvorbu pracovných miest, zvyšovanie reputácie mesta a následne celej 

krajiny. Mesto Košice disponuje kľúčovými piliermi, ktoré predstavujú prostredie vhodné pre rozvoj 

aktivít kreatívneho sektora, resp. aktivít znalostnej ekonomiky: univerzity a výskumné ústavy, 

informačno-telekomunikačná infraštruktúra, podnikateľské prostredie a kultúra a kultúrne dedičstvo. 
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Už dlhšie je známa kvalita poznatkovej bázy Košíc a jej úzkeho vzťahu s pozitívnym ekonomickým 

vývojom mesta. 

Z hľadiska aktivít v oblasti získavania externých investícií sa mesto Košice pravidelne zúčastňuje 

konferencie „Košice Invest“ a iných medzinárodných podujatí, kde sa mesto propaguje ako vhodné na 

podnikanie a investície. Z toho dôvodu je vydávaná a aktualizovaná príručka „Guide to Investment in 

Košice“. Mesto je zakladajúcim členom Východoslovenskej investičnej agentúry, ktorej jedným 

z hlavných cieľov je rozvoj pracovných príležitostí v regióne východného Slovenska aj cez získavanie 

externých investícií. 

Trh práce 

Mesto Košice predstavuje svojím potenciálom v hospodárskej oblasti centrum zamestnania aj pre 

obyvateľov nielen okolitých, ale aj vzdialenejších obcí a miest regiónu. Každodenná migrácia za prácou, 

a s tým spojené ďalšie procesy, otvárajú možnosti pre efektívnejšie využitie konceptu mestského 

regiónu (City Region). 

Dôležitým faktorom pre rozvoj IT sektora v Košiciach je najmä kvalifikovaná pracovná sila, ktorej profil 

sa vylepšuje programami spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a firmami. IT sektor patrí 

v súčasnosti k najrýchlejšie rastúcim odvetviam nielen na Slovensku, ale aj v Košiciach. V roku 2013 sa 

počet zamestnancov, pracujúcich v tomto odvetví ,v meste Košice pohyboval na úrovni cca 6000 a podľa 

prognóz sa toto číslo bude v budúcnosti zvyšovať. Svoje kapacity rozširujú v poslednom období všetky 

etablované IT firmy (napr. T-Systems, AT&T a pod). Podľa prognóz združenia Košice IT Valley by počet 

zamestnancov v IT sektore v Košiciach mal zo súčasných 6000 vzrásť do roku 2020 na 10 000 (zároveň 

v súlade s naplnením cieľov Európa 2020). 

Z hľadiska štruktúry nezamestnaných sa potvrdzuje, že problémovou skupinou na trhu práce sú najmä 

nízkokvalifikované osoby. Z toho vyplýva aj potreba zlaďovania požiadaviek miestneho trhu práce so 

systémom vzdelávania. Košický samosprávny kraj trpí „únikom mozgov“. Je to čiastočne spôsobené tým, 

že hlavné mesto disponuje najširšou ponukou možností práce, kariéry, trávenia voľného času 

a vzdelávacích príležitostí. 38% ekonomicky aktívnej populácie v oblasti košického regiónu pravidelne 

cestuje za prácou mimo regiónu. 

Školstvo a vzdelávanie 

Mesto disponuje v oblasti vzdelávania kompetenciami na úrovni základného a predprimárneho 

vzdelávania. Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení v Slovenskej 

republike. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a mestských častí bolo v školskom roku 

2017/2018 celkovo 259 škôl a školských zariadení a ostatných zariadení nasledovne: 

• 65 materských škôl, 

• 34 základných škôl, 1 základná škola s materskou školou, 

• 35 školských klubov detí, 

• 5 základných umeleckých škôl a 4 jazykové školy, 
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• 16 centier voľného času, 

• 98 zariadení školského stravovania, 

• 1 stredisko služieb škole, 

• 1 jasle (zariadenie pre deti do 3 rokov; nie sú školským zariadením). 

Objekty prevažnej väčšiny škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sú 

v kritickom stave. Mnohé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sú v prevádzke cca 30 rokov 

a viac, čo sa prejavuje na ich opotrebovanosti a neustále sa zvyšujúcej potrebe údržby, obnovy 

a rekonštrukcií. Na rekonštrukciu a materiálové vybavenie základných škôl sa vynakladajú prostriedky 

mesta so spolufinancovaním z dotácií ministerstva školstva a EÚ. Investičné projekty za oblasť školstva 

mali v roku 2018 posun v realizácií z dôvodu oneskorenia výziev a dlhého procesu verejného 

obstarávania a jeho kontroly. 

V dokumente Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025), v programovej oblasti rozvoja: Košice – 

mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže, neboli v roku 2018 realizované žiadne špecifické 

aktivity so zameraním na rozvoj IT. Mesto v spolupráci so ZŠ zrealizovalo 16 projektov, ktoré boli 

zamerané na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov s využitím nových učebných 

materiálov v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu. Tiež sa neustále zvyšuje vybavenosť odborných 

učební a laboratórií, rekonštrukcie školských budov, telocviční a iných zariadení. S ohľadom na 

skutočnosť, že narastá počet žiakov s poruchami správania, s vývinovými poruchami učenia, 

s narušenou komunikáciou sa predpokladá, že v ZŠ bude potrebné vytvárať špecializované triedy alebo 

zamestnať v základných školách viac odborných zamestnancov na pozíciách asistent učiteľa, špeciálny 

pedagóg, školský psychológ a pod. V rámci existujúcich školských vzdelávacích programov (ŠkVP) 

zohľadňujú školy potreby a možnosti žiakov, pedagogického zboru a konkrétne podmienky výchovy 

a vzdelávania. ŠkVP poskytujú v súčasnej dobe školám možnosť mať svoje obsahové špecifiká. Najväčší 

záujem je o výučbu cudzích jazykov a rozvoj IT zručností. Do popredia sa dostáva aj mediálna 

a regionálna výchova. Počet tried so zameraním na matematiku a prírodovedné predmety je 

stabilizovaný. 

Sieť stredných škôl v meste Košice je tvorená gymnáziami, konzervatóriami, strednými odbornými 

školami a špeciálnymi strednými školami s rôznym zameraním (technickým, dopravným, 

ekonomickým, zdravotníckym a umeleckým zameraním). V školskom roku 2018/2019 pôsobí v meste 

Košice 19 gymnázií, 4 konzervatóriá a 29 SOŠ a 6 špeciálnych stredných škôl. Zriaďovateľmi stredných 

škôl sú buď samosprávny kraj, okresný úrad, alebo sú to súkromné právnické/fyzické osoby. Košice sú 

mestom, ktorého profil tvoria aj široké možnosti univerzitného vzdelávania. V meste Košice sídlia 

3 univerzity, 1 vysoká škola a niektoré fakulty ďalších vysokých škôl. V meste Košice existuje okrem 

formálneho systému vzdelávania široká paleta ďalších možnosti neformálneho a záujmového 

celoživotného vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva. 
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Samospráva mesta 

Mesto Košice sa administratívne člení na 22 mestských častí, ktoré vykonávajú samosprávu v rozsahu 

zverenom Zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a štatútom mesta 

Košice. 

Orgánmi mesta sú primátor a mestské zastupiteľstvo. Primátor je najvyšším výkonným orgánom 

a predstaviteľom mesta a je štatutárnym orgánom mesta. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor 

obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Orgánmi 

mestského zastupiteľstvá sú mestská rada a komisie mestského zastupiteľstva. Mestská rada je 

iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorá zároveň plní aj funkciu 

poradného orgánu primátora. Mestská rada sa skladá z desiatich poslancov mestského zastupiteľstva, 

zvolených mestským zastupiteľstvom, z predsedu Rady starostov a primátora. Mestské zastupiteľstvo 

môže zriadiť komisie mestského zastupiteľstva ako stále alebo dočasné poradné a kontrolné orgány 

a zároveň im určiť náplň práce. 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má mesto 

Košice zastupiteľstvom zvoleného hlavného kontrolóra, ktorý vedie Útvar hlavného kontrolóra. 

Orgánmi mestských častí sú starostovia mestských častí a miestne zastupiteľstva mestských častí. 

Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí, zastupuje 

záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

Magistrát mesta plní odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mesta 

a jeho orgánov. Vnútorne sa člení v súlade so schváleným a účinným Organizačným poriadkom 

nasledovne: 

 Riaditeľ Magistrátu mesta Košice 
o Zástupca riaditeľa pre Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného 

prostredia 

o Zástupca riaditeľa pre Oddelenie právne a majetkové 

o Zástupca riaditeľa pre Oddelenie ekonomické 

o Zástupca riaditeľa pre Oddelenie strategického rozvoja 

o Oddelenie školstva 

o Referáty pod priamym riadením riaditeľa magistrátu 

 Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP (oddelenie pod priamym riadením 

primátora mesta) 

Oddelenie strategického rozvoja sa administratívne člení na tri referáty: 

 Referát strategického rozvoja 

o sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú 

samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 
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o navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej 

pôsobnosti, 

o kontroluje súlad jednotlivých strategických koncepcií mesta so strategickými 

koncepciami regiónu a štátu v lokálnych podmienkach a v prípade potreby iniciuje ich 

aktualizácie na príslušnom odbornom referáte, 

o zabezpečuje spracovanie programu rozvoja mesta, 

o zabezpečuje koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarmi magistrátu, 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestských častí a ostatných partnerov 

pri plnení programu rozvoja mesta, jeho monitorovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii, 

o zabezpečuje spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej 

funkčnej oblasti mesta Košice v zmysle platných riadiacich dokumentov riadiaceho 

orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 

o zabezpečuje koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarov magistrátu, 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestských častí a ostatných partnerov 

pri implementácií Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej 

funkčnej oblasti mesta Košice, jej monitorovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii 

v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, 

o pripravuje podklady a zabezpečuje spoluprácu s partnermi mesta pre relevantné 

štatistické zisťovanie súvisiace s činnosťou referátu pri monitoringu a hodnotení 

Programu rozvoja mesta a Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja 

mestskej funkčnej oblasti mesta Košice, 

o spolupracuje s referátom projektov EÚ pre zabezpečenie súladu projektov 

pripravovaných na realizáciu s Programom rozvoja mesta a jeho Akčným plánom, 

o zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti územného 

plánovania a územného rozvoja za účelom prezentácie mesta pre aktivity v oblasti 

vytvárania podmienok pre priame zahraničné investície ako aj domácich investorov, 

o vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme, 

o pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov 

mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, 

o pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. 

 Referát projektov EÚ 

o sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú 

samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 

o navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo 

svojej pôsobnosti, 

o spolupracuje s referátom strategického rozvoja pri zabezpečení súladu jednotlivých 

strategických koncepcií mesta so strategickými koncepciami regiónu a štátu v lokálnych 

podmienkach, 
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o koordinuje a vykonáva odborné činností pri príprave projektov a ostatných podkladov 

k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí, za účelom získavania finančných prostriedkov 

z iných zdrojov pre mesto, okrem neinvestičných projektov pre oblasť školstva, 

o spolupracuje s podnikmi resp. organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

mestskými časťami v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov, 

o koordinuje činnosti súvisiace s implementáciou projektov na úrovni mesta Košice, 

o informuje jednotlivé subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice o dôležitých 

zmenách, nových výzvach v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov 

z iných zdrojov, 

o vyhľadáva možnosti finančných zdrojov EÚ a iných finančných zdrojov pre potreby 

mesta a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, 

o poskytuje poradenskú činnosť pri príprave, spracovávaní projektov na úrovni mesta, 

pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, resp. aj partnerov mesta, 

o poskytuje poradenskú činnosť, v prípade požiadavky, aj koordinačnú činnosť pre 

oddelenia magistrátu realizujúce národné projekty vo vlastnej pôsobnosti, 

o vedie prehľady a evidenciu rozpracovaných, schválených a realizovaných projektov 

mesta, 

o pri príprave žiadostí poskytnutia finančných prostriedkov z cudzích zdrojov iniciuje 

zabezpečenie relevantných, potrebných dokladov a odbornú súčinnosť od odborných 

referátov mesta resp. od ostatných partnerov projektu, 

o pripravuje podklady k tvorbe rozpočtu mesta s dôrazom na zapracovanie rozvojových 

projektov financovaných z cudzích zdrojov, 

o vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme, 

o pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov 

mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, 

o pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. 

 Referát sociálnych vecí 

Oddelenie školstva – vedúci oddelenia priamo riadi činnosť Školského úradu a ostatné odborné 

činností pri správe škôl a školských zariadení podľa osobitných predpisov: 

o sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú 

samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, 

o navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej 

pôsobnosti, 

o zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva podľa osobitných 

predpisov, 

o zabezpečuje metodiku riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, 

o spracováva zámery, programy a neinvestičné projekty rozvoja školstva vo všetkých jeho 

oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
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o tvorí koncepciu a koordinuje činnosť na úseku škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

o vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol 

riaditeľ školy a školského zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom, 

o vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je 

zriaďovateľom kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, patrí do vecnej pôsobnosti Štátnej 

školskej inšpekcie a v oblasti školského stravovania, 

o vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení na príslušný 

školský rok, 

o poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

odbornú a poradenskú činnosť v oblasti riadenia a zabezpečovania 

výchovnovzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovenia a činnosti 

orgánov školskej samosprávy a kontinuálneho vzdelávania, metodicky riadi a usmerňuje 

vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a organizuje porady, odborné 

semináre a inštruktáže, 

o zabezpečuje podklady pre štatutára zriaďovateľa pri menovaní a odvolávaní riaditeľov 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pre vydanie ich 

zriaďovacích listín, 

o zabezpečuje podklady na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy 

a školského zariadenia pre štatutára zriaďovateľa, 

o predkladá návrhy na zaradenie, vyradenie škôl a školských zariadení a zmeny v sieti škôl 

a školských zariadení SR na schválenie mestskému zastupiteľstvu, 

o zabezpečuje úlohy súvisiace s prechodom škôl a školských zariadení na právnu 

subjektivitu, 

o predkladá Mestskej školskej rade v Košiciach na vyjadrenie zásadné a koncepčné 

materiály a dokumenty, 

o spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských 

zariadení pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, 

o prerokováva s radou školy a s riaditeľom škôl a školských zariadení koncepciu rozvoja 

príslušnej školy, požiadavky subjektov na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov 

a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v základnej škole, 

o zabezpečuje vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko s evidenciou, v ktorých školách ju plnia, 

o vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania 

maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, 

o zabezpečuje spracovanie a kontrolu štatistických údajov na úseku škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej ako aj územnej pôsobnosti mesta, 

o vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je 

zriaďovateľom, 
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o spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti pre orgány 

štátnej správy a verejnosť, 

o podieľa sa na spolupráci zriaďovateľa s radou školy a s riaditeľmi škôl a školských 

zariadení, 

o prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program, 

o vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky školských jedální, sleduje vývoj 

siete školských jedální v pôsobnosti mesta, pripravuje analýzu vyťaženosti a efektívnosti 

využitia školských jedální, sústreďuje požiadavky školských jedální na doplnenie 

strojného a technologického zariadenia, 

o spracováva analýzy a záverečné správy za oblasť mestského školstva. 

 Referát ekonomických činností škôl a školských zariadení 

 Referát športu a mládeže 

V zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov mesto 

Košice vypracúva Program rozvoja mesta ako strednodobý dokument, ktorý je v súlade s cieľmi 

a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 

rozvoja Košického samosprávneho kraja. Vypracovanie Programu rozvoja mesta mesto zabezpečuje pri 

uplatnení partnerstva. Partnerstvom je podľa uvedeného zákona forma spolupráce medzi sociálno-

ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj 

dotknutého regiónu s ohľadom na udržateľný rozvoj. Schválenie programu rozvoja mesta je 

podmienkou predloženia žiadosti mesta o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových 

zdrojov, ktorými sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Zabezpečenie vypracovania 

programu rozvoja mesta je v kompetencii Referátu strategického rozvoja v rámci Oddelenia 

strategického rozvoja Magistrátu mesta Košice. 

Mesto Košice sa pri svojom rozvoji riadi dokumentom Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025). 

Tento dokument má široký záber a je komplexne zameraný na 8 oblastí rozvoja mesta, pričom žiadna 

z oblastí nemá v rebríčku priorít jednoznačnú pozíciu. Oblasti, ktoré mesto rozvíja sú: 

 Pracovné príležitosti (nie sú) 

 Bezpečie v meste 

 Doprava (približne 37% rozpočtu mesta) 

 Sociálne sféra  

 Vzdelávanie detí a mládeže (približne 33% rozpočtu mesta) 

 Životné prostredie (približne 9% rozpočtu mesta) 

 Kultúry, športu aktívny oddych 

 Rozšírenie a skvalitnenie elektronických služieb pre obyvateľov. 

V rokoch 2016-2019 sa mesto sústredilo na tieto oblasti: 

 Spoluzaloženie Východoslovenskej investičnej agentúry 

 Vytvorenie dokumentu „Sprievodca pre investorov“ (Guide to Investment 2015) 
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 Realizácia medzinárodných konferencií a fór 

 Podpora kreatívneho priemyslu v spolupráci s Creative Industry Košice, n.o. 

 Investícia do modernizácie električkových tratí 

 V spolupráci zo ZŠ zavedenie nových vzdelávacích programov 

 Preškolenie učiteľov pre inovácie vo vzdelávaní 

 Rozšírenie kapacít MŠ 

 Rekonštrukcie ZŠ a zlepšenie vybavenia odborných učební 

 Rekonštrukcie detských ihrísk, športových zariadení a areálov 

 Aktivity so zameraním na podporu projektov EHMK 

Predpokladaný budúci vývoj 

Košice v posledných rokoch prešli výraznou premenou. V roku 2013 Košice pútali pozornosť verejnosti 

ako Európske hlavné mesto kultúry, pričom sa dobudovala a zrekonštruovala kultúrna infraštruktúra , 

kultúra v meste dostala nový rozvojový impulz. Košice v roku 2016 boli plné športu a pohybu, čo bolo 

vďaka projektu Košice – Európske mesto športu. Košice investovali s podporou prostriedkov 

z Európskych a štrukturálnych fondov aj do infraštruktúry verejnej dopravy a nákupu nových 

dopravných prostriedkov a v tomto trende plánuje mesto ďalej pokračovať. Samospráva mesta bude aj 

v budúcom období napomáhať pri vytváraní nových pracovných miest, skvalitňovaní infraštruktúry 

a zabezpečení pestrého a zaujímavého spoločenského, kultúrneho a športového života v meste. 

Pripravované investičné zámery mesta: 

 Modernizácie električkových tratí a nákup nových dopravných prostriedkov pre MHD 

 Výstavba električkového depa, dopravného dispečingu, modernizácia zastávok  

 Výstavba futbalového štadióna, modernizácia športovej infraštruktúry 

 Výstavba Národného tenisového centra 

 Rekonštrukcie ciest a budovanie cyklodopravnej infraštruktúry 

 Neustále rozširovanie kapacít materských škôl 

 Zlepšovanie technického vybavenia odborných učební na základných školách 

 Investície v oblasti sociálnych služieb 

 Starostlivosť o zeleň, projekty na verejné priestranstvá, systému odpadového hospodárstva 

 Modernizácia verejného osvetlenia s prvkami inteligentného riadenia 

 Podpora aktivít priemyselného parku a iných lokalít na území mesta Košice vhodných pre 

investovanie a ich prezentácia investorom 

 Nový Územný plán mesta Košice 
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Rozpočet mesta Košice na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný na úrovni cca 224,2 mil. EUR 8 , 

s prebytkom v bežnom a kapitálovom rozpočte a so schodkom vo finančných operáciách. Štruktúra 

príjmovej časti rozpočtu zahŕňa bežné príjmy (80,1% celkových príjmov), kapitálové príjmy (12,7%) 

a príjmové finančné operácie (7,2%). Výdavkovú stranu rozpočtu tvoria bežné výdavky (79,5%), 

kapitálové výdavky (10,7%) a výdavkové finančné operácie (9,8%). 

Bežné príjmy (179,6 mil. EUR) sú tvorené zo 75% daňovými príjmami (daň z príjmov fyzických osôb, 

dane z majetku a dane za tovary a služby), 8% tvoria nedaňové príjmy (napr. príjmy z vlastníctva 

majetku, z podnikania, administratívne poplatky) a 17% bežných príjmov predstavujú granty 

a transfery (predovšetkým prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií 

a transfery z EÚ). Kapitálové príjmy (28,4 mil. EUR) tvoria príjmy z predaja majetku (25,7%) a granty 

a transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ (74,3%). Príjmové finančné operácie (16,2 mil. EUR) sú tvorené 

najmä splácaním návratných finančných výpomocí, prevodom prostriedkov medzi fondami, čerpaním 

úverov a zostatkami prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná programovo. Bežné výdavky (178,1 mil. EUR) a kapitálové 

výdavky (24 mil. EUR) sú alokované v priamej súvislosti so stanovenými cieľmi jednotlivých programov 

a podprogramov. Výdavkové finančné operácie (22,1 mil. EUR) predstavujú najmä splácanie istín 

z úverov, návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR, splátky istiny Štátnemu fondu rozvoja 

bývania a peňažný vklad do KFA, a.s. na výstavbu futbalového štadióna. 

Programová štruktúra výdavkov na roky 2019 až 2021 je uvedená v nasledovnej tabuľke: 

Program 2019 2020 2021 

Sociálne mesto 4,5% 4,4% 3,7% 

Mesto kultúry a športu 4,9% 8,4% 6,3% 

Životné prostredie 9,9% 9,7% 7,4% 

Vzdelávanie 41% 41,3% 33,9% 

Doprava 21,7% 19,3% 37,1% 

Bezpečnosť 5,3% 5,2% 4% 

Služby občanom 0,5% 0,5% 0,4% 

Plánovanie, manažment a kontrola 0,9% 0,8% 0,6% 

Interné služby 4,6% 3,7% 1,4% 

Podporná činnosť 6,7% 6,7% 5,2% 

Tabuľka 10 Programová štruktúra rozpočtových výdavkov na roky 2019 až 2021 

                                                             
8 Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019 - 2021. Zdroj: mesto Košice 
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Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019 – 2021 predpokladá v programe Vzdelávanie mierny 

medziročný nárast bežných výdavkov, kapitálové výdavky v porovnaní s rokom 2019 (4,6 mil. EUR) 

budú v roku 2020 nižšie (1,1 mil. EUR) a v roku 2021 rozpočet predpokladá kapitálové výdavky iba 

v sume 0,5 mil. EUR, čo sa odrazilo aj na poklese celkových výdavkov na vzdelávanie v roku 2021 na iba 

33,9%. 

Rast kapitálových výdavkov bude najvyšší v programe Doprava, kde v porovnaní s rokmi 2019 (12,0 

mil. EUR) a 2020 (7,4 mil. EUR) stúpnu kapitálové výdavky v roku 2021 na 68,6 mil. EUR). 
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Analýza existujúcich politík a stratégií verejných inštitúcií 

Na Slovensku sa správna moc štátu delí medzi štátnu správu a samosprávu. Územná samospráva sa delí 

na miestnu územná samosprávu (obce a mestá) a regionálnu územnú samosprávu (vyššie územné celky 

ako najvyššie územné samosprávne jednotky na Slovensku a identické s územím kraja). 

Plánovanie verejných investícií a financovania na Slovensku je do značnej miery „top-down“, 

s obmedzujúcim vplyvom samosprávnych krajov (a obcí) na plánovací proces. Zákon o podpore 

regionálneho rozvoja vyžaduje od regiónov a obcí vypracovať strednodobé a na miestnom princípe 

založené programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktoré sú vo všeobecnosti v súlade 

s národnými prioritami obsiahnutými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja. Neexistuje žiadne 

finančné prepojenie s Národnou stratégiou alebo s povinnosťou vlády integrovať regionálne priority do 

plánovania investícií alebo záväzok k zabezpečeniu ich financovania. Namiesto toho, štrukturálne 

a investičné fondy (EŠIF) predstavujú absolútnu väčšinu financovania verejných investícií. Napriek 

tomu, že boli realizované reformy decentralizácie na zvýšenie právomoci regiónov, majú samosprávy 

stále malý fiškálny "manévrovací priestor" a regióny nemajú dostatok právomoci v niektorých 

oblastiach. 

Strategické dokumenty, či už národného alebo regionálneho charakteru, musia byť pripravené tak, aby 

umožnili urobiť informované, kvalifikované a zodpovedné rozhodnutia. Všetky stratégie by mali 

smerovať k riešeniu konkrétnych problémov. Stratégie by nemali byť pripravované izolovane. 

V ideálnom prípade by mali stratégie a jednotlivé programy navzájom na seba nadväzovať (na 

dokumenty vyššej alebo nižšej úrovne). Mali by obsahovať konkrétne a adresné opatrenia, 

zodpovednosti a procesy implementácie a realizácie. 

V ďalšej časti analýzy sme sa zaoberali strategickými dokumentami zameranými na skúmanú oblasť 

vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre IT sektor v Košickom kraji. Ako kritériá výberu skúmaných 

stratégií sme použili nasledovné: 

 Strategické dokumenty, ktoré boli pripravené po roku 2010 

 Strategické dokumenty, ktoré majú vplyv alebo riešia problematiku vzdelávania 

 Strategické dokumenty, ktoré majú vplyv na rozvoj Košického regiónu 

 Strategické dokumenty, ktoré majú vplyv na aktivity mesta Košice 

 Strategické dokumenty, ktoré majú vplyv na rozvoj IT odvetvia 

Pre potreby analýzy sme si zvolili 10 politík a verejných stratégií, ktoré sa najviac dotýkajú problematiky 

vzdelávania a regulácie oblasti IT v regióne. V úvode sme uviedli krátku charakteristiku jednotlivých 

stratégií (Názov, Autor/gestor, Rok vydania/schválenia, Úroveň, Časová náročnosť implementácie, 

Vplyv na verejný rozpočet, Cieľová skupina, Prístup k problematike, Úroveň obsahu, Akčný plán, Súvis 

s projektom). Následne sme hodnotili prvky jednotlivých stratégií podľa stanovených kritérií: 

 Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? 

 Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá ich účasť? 

 Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kraj_(%C5%A1t%C3%A1tna_spr%C3%A1va)
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 Má stratégia akčný plán? 

 Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia/aktivity/úlohy na naplnenie jej cieľov? 

 Existuje časový harmonogram implementácie stratégie? 

 Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia stratégie? 

 Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých cieľov a opatrení 

 Je reálne implementovať uvedenú stratégiu? 

 Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? (komunikačná stratégia) 

Na základe týchto kritérií sme identifikovali a následne bližšie skúmali nasledujúce stratégie: 

 Názov stratégie Gestor 
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1. . 
Národný program 
rozvoja výchovy a 
vzdelávania 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu 
a športu SR 

platná 2018 
Celoštátna / 

národná 
Dlho-
dobá 

Áno Áno Áno 

2.  
Stratégia celoživotného 
vzdelávania 2011 

Národný ústav 
celoživotného 
vzdelávania 

platná 2012 
Celoštátna / 

národná 
? Áno Nie Áno 

3.  
Stratégia digitálnej 
transformácie 
Slovenska 

Úrad 
podpredsedu 
vlády SR pre 
investície a 
informatizáciu 

v
 p

ro
ce

se
 

sc
h

v
aľ

o
v

an
ia

 

2018 
Celoštátna / 

národná 
Dlho-
dobá 

Áno Áno Áno 

4.  

Regionálna integrovaná 
územná stratégia 
Košického kraja 
na roky 2014 – 2020 

Košický 
samosprávny 
kraj 

platná 2016 Regionálna 
Stred-

nodobá 
Áno Nie 

Mini-
málne 

5.  
Regionálna inovačná 
stratégia Košického 
kraja 2013-2020 

Košický 
samosprávny 
kraj 

platná 2015 Regionálna Stred-
nodobá 

Áno Áno Áno 

6.  

Program 
hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja 
Košického 
samosprávneho kraja 
2016 – 2022 

Košický 
samosprávny 
kraj 

platná 2015 Regionálna Stred-
nodobá 

Opa-
trenia, 
úlohy 

nie 

Nie Áno 

7.  

Stratégia rozvoja 
výchovy a vzdelávania 
v stredných školách 
v KSK 

Košický 
samosprávny 
kraj 

platná 2014 Regionálna Stred-
nodobá 

Áno Áno Áno 
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8.  

Program podpory 
rozvoja ľudských 
zdrojov v digitálnej 
ekonomike 

Košický 
samosprávny 
kraj 

platná 2016 Regionálna 
Stred-

nodobá 
Áno 

Určení 
kľúčový 
partneri 

Áno 

9.  
Program rozvoja mesta 
Košice 2015 -2020 
(2025) 

Mesto Košice platná 2015 Lokálna 
Stred-

nodobá 

Plán 
bez 
úloh 

Iba 
gestor 
a part-

neri 

Okra-
jovo 

10.  
Systém overovania 
kvalifikácií v SR 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu 
a športu SR 

Zverej-
nená 
výzva 

      

Tabuľka 11 Prehľad analyzovaných stratégií 
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Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027 

Charakteristika 

Plný názov Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027 

Autor/gestor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Rok vydania/schválenia 2018 

Úroveň Celoštátna/národná 

Web stránka/link https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 

Časová náročnosť implementácie Dlhodobá 

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina Veľká – s celospoločenským dopadom 

Prístup k problematike Regulačná stratégia 

Úroveň obsahu Vrcholová 

Akčný plán Áno 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Stratégia predpokladá zapojenie širokého okruhu aktérov z 

prostredia štátnej správy, samosprávy školstva, vedy a výskumu 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Áno – implementačný plán 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Áno 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Nie 

Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027 (ďalej len NPRVV) má tri strategické ciele, 

12 konkrétnych cieľov a 106 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do Implementačného plánu, ktorý 

pozostáva z piatich dvojročných, na seba nadväzujúcich akčných plánov. 

  

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf
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Strategické ciele NPRVV 

1. Zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania 

2. Zvýšenie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania 

3. Modernizácia výchovy a vzdelávania 

Prierezové priority NPRVV 

1. Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

2. Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce 

3. Rozvoj systému neformálneho vzdelávania – NPRVV - vychádzajúc z výskumu Adult Education 

Survey konštatuje, že na Slovensku je pomerne veľká časť ďalšieho vzdelávania zabezpečovaná 

priamo učením sa na pracovnom mieste oproti iným štruktúrovaným formám vzdelávania, s čím 

súvisí aj nízka inkluzívnosť systému ďalšieho vzdelávania, keďže zamestnaní majú vyššiu šancu 

účasti než nezamestnaní a osoby mimo trhu práce 

Premietnutím strategických cieľov sú konkrétne ciele NPRVV, ktoré sú rozdelené do dvoch oblastí – 6 

cieľov pre regionálne školstvo a 6 cieľov pre vysoké školstvo. 

Konkrétne ciele pre regionálne školstvo týkajúce sa problematiky vzdelávania pre potreby IT sektora 

1. Kvalitný, spoločensky rešpektovaný a primerane odmeňovaný učiteľ 

Opatrenia: 

 Zmena kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 Vytvorenie postupu a metodických materiálov na budovanie vzťahov so všetkými aktérmi vzdelávania 

a verejnosťou v lokalite školy 

2. Kvalitná výchova a vzdelávanie 

Opatrenia: 

 Úprava štátnych vzdelávacích programov 

 Odborná a metodická podpora pedagogickým zamestnancom pri výbere a prispôsobovaní učiva a tvorbe 

školských vzdelávacích programov 

3. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava reagujúce na aktuálne a očakávané potreby praxe 

Opatrenia: 

 Skvalitnenie systému duálneho vzdelávania 

 Podpora prepojenia vzdelávania v stredných školách s praxou 

 Rozšírenie možnosti vstupu zamestnávateľov do počiatočného a ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov 

odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy podporou ich umiestnenia na stáže vo firmách 

Konkrétne ciele pre vysoké školstvo týkajúce sa problematiky vzdelávania pre potreby IT sektora 

1. Dostatočne financované a efektívne fungujúce školstvo systémovo podporujúce kvalitu plnenia poslania vysokých 

škôl 

Opatrenia: 

 Podporenie rozvojových projektov v oblasti IKT na vysokých školách 

2. Vysoké školstvo poskytujúce vzdelávanie spĺňajúce medzinárodné štandardy a tvoriace súčasť európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania EHEA 

Opatrenia: 
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 Systematická podpora zavádzania inovatívneho vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania orientovaného na 

študenta 

3. Vysoké školstvo reagujúce na aktuálne a očakávané potreby spoločenskej a hospodárskej praxe a predstavujúce 

motor rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska 

Opatrenia: 

 Zavedenie systému mapovania uplatnenia absolventov z úrovne ministerstva 

 Podporenie tvorby a implementácie profesijne orientovaných bakalárskych programov 

 Legislatívna úprava duálneho vzdelávania na úrovni vysokoškolského vzdelávania 

 Vytvorenie právneho rámca na uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania v rámci vysokoškolského štúdia 

Implementačný plán, ktorý tvorí prílohu NPRVV konkretizuje: 

 spôsob implementácie jednotlivých opatrení 

 potrebu súvisiacich legislatívnych zmien 

 predpokladaný časový plán implementácie opatrení 

 odhad predpokladaných výdavkoch podľa jednotlivých rokov 

 zdroje financovania 

 zodpovednú inštitúciu a zodpovedný útvar Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za 

implementáciu opatrení 

Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: NPRVV rozpracúva viaceré oblasti, ktoré potencionálne môžu mať 

významný vplyv na tvorbu Verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT 

sektora v Košickom kraji. Realizácia NPRVV začala v roku 2018, dopad na sledovanú problematiku 

závisí od konkretizácie a obsahovej náplne úloh, ktoré budú plnené v priebehu implementácie akčného 

plánu. 

V časti venovanej regionálnemu školstvu NPRVV všeobecne definuje potrebu zmeny kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov a prispôsobenie obsahu výučby a zmeny vzdelávacích 

programov, zameriava sa však viac na stredné odborné školy.  

V rámci opatrení na úrovní vysokého školstva závisí od rozpracovania jednotlivých úloh, nakoľko sa 

budú zaoberať aj problematikou regionálnej potreby vzdelávania pre potreby IT sektora v Košickom 

kraji. 

Dôležitým aspektom v podmienkach Slovenskej republiky je financovanie rozvoja systému výchovy 

a vzdelávania, ktorý podmieňuje realizáciu všetkých opatrení NPRVV. Finančný dopad opatrení 

obsiahnutých v NPRVV je odhadovaný na 15,6 mld. EUR, z toho cca 11,8 mld. EUR predstavuje 

zvyšovanie platov učiteľov.  Odhad predpokladaných výdavkov na realizáciu vyššie uvedených opatrení 

týkajúcich sa aspoň okrajovo problematiky riešenej pripravovaným projektom je cca 178 mil. EUR na 

obdobie rokov 2018 – 2027, čo predstavuje cca 1,14% z finančných nákladov odhadovaných na 

realizáciu opatrení NPRVV. 
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Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 

Charakteristika 

Plný názov Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 

Autor/gestor Národný ústav celoživotného vzdelávania 

Rok vydania/schválenia 2012 

Úroveň Celoštátna/národná 

Web stránka/link http://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf 

Časová náročnosť implementácie  

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina Veľká – národná úroveň 

Prístup k problematike Regulačná 

Úroveň obsahu Vrcholová 

Akčný plán Áno 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Nie 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Aktéri združení v expertnej skupine – zástupcovia 

zamestnávateľov, personálnych a poradenských inštitúcií, 

expertov na vzdelávanie a expertov z ministerstva 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Áno 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno, na roky 2012 - 2014 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Nie 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Nie 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Nie 

  

http://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf
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Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 (ďalej len „stratégia“) identifikovala nasledujúce 

problémové oblasti a priority: 

1. postoj a motivácia jednotlivca k celoživotnému vzdelávaniu 

2. približovanie výstupu vzdelávania potrebám zamestnávateľov 

3. systém a štruktúra poradenských služieb s dôrazom na dospelú populáciu 

4. úroveň kompetencií jednotlivca pre jeho profesijný a osobnostný rozvoj: finančná gramotnosť, 

podnikateľské kompetencie, komunikácia vo svetových jazykoch, digitálna gramotnosť 

a aktívne občianstvo 

5. financovanie ďalšieho vzdelávania 

Vízia: Umožniť celoživotne vzdelávať sa každému počas celého života – viac informácií o možnostiach 

vzdelávať sa, viac dostupného a kvalitného vzdelávania, viac možností rozvoja kompetencií jednotlivca 

v osobnej i profesionálnej sfére pre vyššiu kvalitu jeho života. 

Hlavný cieľ stratégie: Posilniť povedomie jednotlivca o potrebe jeho permanentného vzdelávania sa, 

ktoré mu poskytne zručnosti a kompetencie pre udržateľnú zamestnateľnosť, pre uplatnenie sa 

v spoločnosti a pre rozvoj jeho osobných záujmov. Hlavný cieľ je rozpracovaný do 4 kľúčových priorít 

vízie: 

1. Atraktívne celoživotné vzdelávanie 

 Znižovanie informačnej asymetrie – štát v spolupráci so samosprávou vytvorí podmienky pre občanov, 

vzdelávacie inštitúcie, zamestnávateľov a poradenské centrá, aby všetci títo aktéri zdieľali relevantné 

informácie týkajúce sa problematiky celoživotného vzdelávania a zosúladenia potrieb trhu s ponukou 

vzdelávania 

 Garantovanie uznávania vedomostí, zručností a kompetencií získaných celoživotným vzdelávaním alebo praxou 

 Vytvorenie systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania 

 Propagácia potreby celoživotne sa vzdelávať 

2. Vzdelávanie relevantné pre trh práce a uplatnenie sa v spoločnosti 

 Systém komunikácie medzi školami a zamestnávateľmi postavený na vzájomnom informovaní sa 

o vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách potrebných na trhu práce 

 Zabezpečenie permanentnej spätnej väzby o spokojnosti zamestnávateľov s absolventmi škôl a vzdelávacích 

inštitúcií tak zo školského ako aj ďalšieho vzdelávania 

3. Dostupné poradenské služby 

 Vytvorenie integrovaného poradenského systému s cieľom zjednotiť informácie o relevantných informáciách 

o trhu práce 

 Zapojenie sa do projektov mapujúcich úroveň nadobudnutých kompetencií dospelých (najmä PIAAC) 

4. Prístup k celoživotnému vzdelávaniu 

 Vytvoriť priestor, ktorý bude poskytovať vzdelávacie programy pre rozvoj všeobecných kompetencií, ktoré 

budú prenositeľné v rámci celého trhu práce 

 Vytvoriť podmienky pre systematickú finančnú podporu ďalšieho vzdelávania 
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Akčný plán stratégie obsahuje časový plán konkrétnych opatrení a úloh rozpracovaný na obdobie rokov 

2012 – 2014.  

Napĺňanie priorít vízie by malo byť možné sledovať na súbore hlavných a vedľajších sledovaných 

indikátorov, vyhodnotenie ktorých autori stratégie plánujú v rokoch 2014, 2017 a 2020. Zoznam 

indikátorov je uvedený v prílohe stratégie. 

Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: 

 Analýzy a výskumy, z ktorých Stratégia celoživotného vzdelávania vychádza, popisujú pomerne 

detailne problém, ktorý bude riešený pripravovanou stratégiou – problém motivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu aj nesúladu zručností absolventov a dopytu trhu práce. 

 Pripravovaná stratégia bude pre potreby IT sektora v Košickom kraji konkretizovať a napĺňať 

ciele, ktoré sú sledované jednotlivými opatreniami formulovanými Stratégiou celoživotného 

vzdelávania. 

Stratégia celoživotného vzdelávania formuluje opatrenia, ktoré by napomohli riešeniu identifikovaných 

problémov. Stratégia sa venuje detailne východiskovému stavu, priority do budúcnosti sú popísané 

pomerne všeobecne, konkrétne úlohy a opatrenia by mali byť aktualizované v jednotlivých, na seba 

nadväzujúcich akčných plánoch.  

Akčný plán na obdobie 2012 – 2014 obsahuje rozpracovanie opatrení na úlohy, no bez uvedenia 

konkrétnych zodpovedností za ich plnenie. Časovo je momentálne tento akčný plán zastaralý a žiada si 

aktualizáciu. 

Vyhodnotenie plnenia uvedeného akčného plánu ani jeho aktualizácia na ďalšie obdobie nie sú 

zverejnené. 
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Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 

Charakteristika 

Plný názov Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 

Autor/gestor Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Rok vydania/schválenia 2019 

Úroveň Celoštátna/národná 

Web stránka/link https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23815/1 

Časová náročnosť implementácie Dlhodobá stratégia 

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina Veľká – celospoločenský dopad 

Prístup k problematike Regulačná 

Úroveň obsahu Vrcholová 

Akčný plán Áno 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Zahŕňa aktérov zo strany verejnej správy, akademickej obce, 

súkromného sektora, občianskeho sektora, DSM komunity 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? 
Do roku 2021 Akčný plán definuje iba opatrenia, ktoré je možné 

financovať z existujúcich operačných programov 

Má stratégia akčný plán? Áno 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Áno 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Veľmi stručná 

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23815/1
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Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska je rámcovou vládnou stratégiou, ktorá definuje politiku 

a konkrétne priority v oblasti digitálnej agendy na roky 2019 – 2030. Stratégia je v procese 

schvaľovania.  

Kľúčovým východiskovým dokumentom pre túto stratégiu je Agenda 2030 Pre udržateľný rozvoj – 

určenie rozvojových priorít priamo súvisí s určením priorít digitálneho rozvoja Slovenska. 

Na národnej úrovni bolo vybraných 6 prioritných oblastí, ktoré zohľadňujú špecifiká Slovenska, 

a ktoré budú základom ďalšej strategickej a koncepčnej práce: 

1. vzdelanie pre dôstojný život 

2. smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri 

demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí 

3. dobré zdravie 

4. udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy 

5. znižovanie chudoby a sociálna inklúzia 

6. právny štát, demokracia a bezpečnosť 

Investičný rámec európskej stratégie jednotného digitálneho trhu predstavuje program Digitálna 

Európa, ktorého zámerom je formovať a podporovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti 

a ekonomiky. 

Program Digitálna Európa má 5 špecifických cieľov: 

 superpočítače 

 umelá inteligencia 

 kybernetická bezpečnosť a dôvera 

 digitálne zručnosti 

 zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií 

Postavenie Slovenska, v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie, vyjadruje Index digitálnej 

ekonomiky a spoločnosti. Slovensko patrí v tomto porovnaní do skupiny so slabými výsledkami, 

v oblasti ľudského kapitálu je výkonnosť Slovenska pod priemerom EÚ. 

Východiskom pre tvorbu Stratégie Digitálnej transformácie Slovenska je SWOT analýza, ktorá okrem 

iného poukazuje na slabé stránky v oblasti ľudského kapitálu, ktorými sú nízky podiel absolventov IT 

odborov, nízku kvalitu IT štúdia, nedostatok pracovnej sily s pokročilými digitálnymi zručnosťami. 

Zámerom Stratégie digitálnej transformácie Slovenska je vytvoriť priaznivé prostredie pre 

zavádzanie digitálnych inovácií do praxe v určených prioritných oblastiach pre kvalitatívne 

a kvantitatívne zlepšenie budovania jednotného digitálneho trhu. 
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Zámery digitálnej transformácie Slovenska sa týkajú týchto sektorov 

(konkretizované sú zámery súvisiace so sledovanou problematikou): 

vzdelávanie 

 

vzdelávanie pre dôstojný život v digitálnej dobe – aby všetci občania vedeli využívať 

výdobytky modernej doby a rozumeli im, aby si vedeli nájsť primerané zamestnanie 

a naplnenie v ére robotizácie a automatizácie 

zdravotníctvo  

sociálne služby  

doprava  

telekomunikácie  

poľnohospodárstvo  

priemyselná výroba 
smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických 

zmenách a meniacom sa globálnom prostredí 

verejná správa  

Tri základné oblasti, ktoré v krátkodobom horizonte tvoria základ Akčného plánu na roky 2019 

– 2022: 

1. Zlepšenie vzdelávania a zabezpečenie zamestnanosti a digitálnych zručností pre modernú dobu 

2. Vytvorenie základov pre moderné dátové a digitálne hospodárstvo 

3. Zlepšenie schopnosti verejnej správy využívať údaje a inovácie 

S vytváranou stratégiou vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v Košickom kraji 

súvisí oblasť Zlepšenie vzdelávania a zabezpečenie zamestnanosti a digitálnych zručností pre 

modernú dobu, v rámci ktorej sú definované nasledovné opatrenia: 

1.1. Vypracujeme Analýzu stavu digitálnych zručností na Slovensku s návrhom konkrétnych 

opatrení 

1.2. Vytvoríme Národný štandard digitálnej gramotnosti pre občanov 

1.3. Vypracujeme stratégiu a Akčný plán nasadenia smart vzdelávania a digitálnych zručností pre 

všetkých 

1.4. Zavedieme výuku programovania a dátovej vedy už od základných škôl 

1.5. Podporíme digitalizáciu služieb vysokých škôl a univerzít 

1.6. Zvýšime podiel žien v IT a odstránime rodové stereotypy 

1.7. Zriadime efektívny mechanizmus na boj proti dezinformáciám 

1.8. Otestujeme viaceré prístupy k efektívnemu šíreniu výukového materiálu pre rekvalifikáciu 

a digitálne zručnosti zamestnancov formou pilotných štúdií 

1.9. Zapojíme sa do celoeurópskeho vzdelávacieho a rekvalifikačného programu zamestnancov 

v digitálnej ekonomike 

1.10. Na základných a stredných školách odskúšame účinnosť rôznych pilotných projektov na 

zlepšenie vzdelávania a jeho prispôsobenie digitálnej dobe (napr. adaptívne vzdelávanie) 

1.11. Zavedieme pilotné projekty pre mentorovanie a rekvalifikáciu učiteľov základných 

a stredných škôl 
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1.12. Odskúšame účinnosť inteligentných testovacích nástrojov a príbuzných projektov pre 

zlepšenie digitálnych zručností občanov 

Dlhodobý horizont stratégie na obdobie rokov 2022 – 2030 pokrýva všetky vybrané sektory 

digitálnej transformácie Slovenska.  

V sektore Vzdelávanie je dlhodobou prioritou aj: 

 implementácia reformy vzdelávania rešpektujúcej požiadavky digitálnej doby 

 zatraktívnenie učiteľského povolania predovšetkým pre mladých začínajúcich učiteľov  

 zabezpečenie životnej úrovne a sociálneho statusu učiteľov na všetkých typoch škôl 

porovnateľnej pre povolanie pedagóga vo vyspelých západných krajinách, čo následne umožní 

postupne zvyšovať náročnosť kritérií na štúdium pedagogiky, ako aj na výkon učiteľského 

povolania 

Sektor Veda a výskum v rámci dlhodobých priorít zahŕňa: 

 zvýšenie motivácie vedeckého výskumu v pedagogike zameraného na identifikovanie 

nedostatkov v oblasti IT vzdelávania 

Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: 

 Oblasť „Zlepšenie vzdelávania a zabezpečenie zamestnanosti a digitálnych zručností pre 

modernú dobu“ je primárne zameraná na oblasť digitálnej gramotnosti. Opatrenia definované 

v rámci tejto oblasti týkajúce sa vzdelávania už od úrovne základných škôl by nemali byť 

oddelené od cieľa pripraviť žiakov na štúdium v odboroch súvisiacich s požiadavkami IT trhu. 

 Otázka vzdelávania pre potreby digitálnej ekonomiky tvorí v rámci tematického zamerania 

Stratégie digitálnej transformácie Slovenska cca. 25%, medzi uvedenými opatreniami 

plánovanými v krátkodobom horizonte by pri modifikácii 7 z nich mohlo mať dopad na 

sledovanú problematiku. 

Stratégia je v procese schvaľovania, finálna verzia stratégie nie je známa.  

Digitalizácia sa týka všetkých oblastí života modernej doby, dosiahnutie určitého štandardu digitálnej 

gramotnosti je dobrým východiskom, pre rozvoj a stabilizáciu regionálneho trhu v rámci sféry IT je 

potrebná špecializovaná stratégia, ktorá bude zohľadňovať jeho potreby.  
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Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014–

2020 

Charakteristika 

Plný názov 
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja 

na roky 2014 – 2020 

Autor/gestor Košický samosprávny kraj 

Rok vydania/schválenia 2016 

Úroveň regionálna 

Web stránka/link 

https://web.vucke.sk/files/regionalny_rozvoj/2017/30-

10/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-

roky-2014-2020.pdf 

Časová náročnosť implementácie Strednodobá stratégia 

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina stredná – regionálna stratégia 

Prístup k problematike regulačná stratégia 

Úroveň obsahu čiastková 

Akčný plán nie 

Súvisí s projektom minimálne 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Rada partnerstva pre RIÚS – združujúca orgány samosprávy, 

štátnej správy, zástupcov miestnych iniciatív, podnikateľských 

subjektov, záujmových združení a tretieho sektora 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Nie 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 

Nie, iba návrh alokácie ERDF podľa rokov a špecifických cieľov 

RIÚS  

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno (nie je možné dohľadať jeho reálne plnenie) 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Nie 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Nie 

 

https://web.vucke.sk/files/regionalny_rozvoj/2017/30-10/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-roky-2014-2020.pdf
https://web.vucke.sk/files/regionalny_rozvoj/2017/30-10/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-roky-2014-2020.pdf
https://web.vucke.sk/files/regionalny_rozvoj/2017/30-10/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-roky-2014-2020.pdf
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Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja (RIÚS) je spracovaná ako 

implementačný dokument pre realizáciu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou. 

Globálnym cieľom RIÚS je implementáciou prostriedkov IROP prispieť k zlepšeniu kvality života 

a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný 

územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v Košickom kraji. 

RIÚS definuje nasledujúce prioritné osi: 

 Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v Košickom kraji 

 Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym s a kvalitnejším verejným službám 

 Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

 Prioritná os č. 5: Udržateľný mestský rozvoj funkčnej oblasti mesta Košice 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

 Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 

a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

o Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

o Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom vzdelávaní 

V Košickom kraji je zriadených 10 centier odborného vzdelávania a príprav (COVaP). Z hľadiska rozvoja 

vedomostí a zručností pre IKT sektor sú relevantné 3 COVaP:  

 COVaP pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie pri SPŠ elektrotechnickej, 

Komenského 44, Košice 

 COVaP pre informačné a sieťové technológie pri SOŠ Ostrovského 1, Košice 

 COVaP pre elektrotechniku, informatiku a automatizáciu pri SOŠ technickej, Partizánska 1, 

Michalovce 

Medzi opatrenia a aktivity v rámci Investičnej priority č. 2.2 RIÚS radí:  

 obstaranie IKT učební 

 stavebno-technické úpravy pre obstaranie učební  

 obstaranie a modernizácia pracovísk pre praktické vyučovanie, odbornú prax a celoživotné 

vzdelávanie pri stredných odborných školách. 

Zhodnotenie 

RIÚS sa dotýka sledovanej oblasti vzdelávania pre potreby IT sektora len minimálne, obstaranie IT 

učební na základných školách bez inovovania a aktualizovania obsahu výučby nerieši definovaný 

problém.  

Návrh alokácie ERDF podľa špecifických cieľov RIÚS počíta s prerozdelením viac ako 100 mil. EUR, 

pričom na realizáciu vyššie uvedených špecifických cieľov je alokovaných cca 4,6 % týchto finančných 
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prostriedkov. Prioritu vo financovaní má najmä cestná a dopravná infraštruktúra, zdravotnícka 

infraštruktúra, sociálne služby a ekologická likvidácia odpadových vôd. 

RIÚS navyše zároveň upozorňuje, že zdrojom financovania RIÚS sú najmä prostriedky štrukturálnych 

fondov, čo po ukončení štrukturálnej pomoci v roku 2020 ovplyvní dosahovanie cieľov a trvalú 

udržateľnosť dosahovaných výsledkov. 
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Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020 

Charakteristika 

Plný názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020 

Autor/gestor 
Košický samosprávny kraj 

(spracovateľ: Vedecko – technologický park Žilina) 

Rok vydania/schválenia 2015 

Úroveň Regionálna 

Web stránka/link 

https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/p

hsr/2015/prilohy/priloha_7_regionalna_inovacna_strategia_kosick

eho_kraja_2013_2020.pdf 

Časová náročnosť implementácie Strednodobá 

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina Stredná – regionálny rozsah 

Prístup k problematike Rozvojová stratégia 

Úroveň obsahu Vrcholová 

Akčný plán Áno 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Stratégia predpokladá zapojenie širokého okruhu aktérov 

z prostredia štátnej správy, samosprávy školstva, vedy a výskumu, 

klastrov, zamestnávateľov,... 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Áno 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Áno 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Áno 

Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Stratégia je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3. 

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020 (ďalej iba „RIS“) predstavuje základný 

https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/2015/prilohy/priloha_7_regionalna_inovacna_strategia_kosickeho_kraja_2013_2020.pdf
https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/2015/prilohy/priloha_7_regionalna_inovacna_strategia_kosickeho_kraja_2013_2020.pdf
https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/2015/prilohy/priloha_7_regionalna_inovacna_strategia_kosickeho_kraja_2013_2020.pdf
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rozvojový dokument Košického kraja pre oblasť podpory podnikania, inovácií a výskumu a vývoja pre 

obdobie rokov 2015 – 2020. 

RIS by mala smerovať k vytváraniu priaznivého prostredia pre podnikanie, prispievať k rastu inovačnej 

výkonnosti a konkurencieschopnosti ekonomiky kraja, najmä z pohľadu fungujúcej synergie medzi 

prostredím verejnej správy, univerzitným prostredím a podnikateľským prostredím. Mala by 

podporovať vytváranie pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, aby sa spoločne vytvorila 

atraktívna a reálna perspektíva pre mladých nadaných ľudí. 

RIS by mala byť o integrácii, mala by smerovať k vytvoreniu platformy regionálnej spolupráce, t. j. 

podporovať vzájomnú informovanosť, networking. 

Vízia RIS: Košický kraj hospodársky rastie a disponuje rozvinutou inovačnou základňou a otvorenou 

spoluprácou vo výskume, vývoji a inováciách. 

Poslanie RIS: Vzájomnou spoluprácou všetkých aktérov využitím vnútorného inovačného potenciálu 

a dostupných finančných zdrojov dosiahnuť prosperitu Košického kraja. 

Piliere RIS: 

1. Excelentnosť vo výskume a vývoji 

2. Komercionalizácia výskumu a inovácií 

3. Podpora inovatívneho podnikania a nosných a perspektívnych odvetví 

4. Kvalitné ľudské zdroje pre zvýšenie inovačnej a technologickej výkonnosti kraja 

Ciele RIS: 

1. Dosiahnuť zvýšenie kvality a počtu vedeckých výstupov a unikátnych vývojových riešení 

2. Zvýšiť výkonnosť aplikovaného výskumu a vývoja a jeho podiel na inováciách využívajúc 

budovanú vedeckú a vývojovú infraštruktúru 

3. Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj inovatívneho podnikania pre podporu nosných 

a perspektívnych odvetví ekonomiky kraja 

4. Vytvoriť podmienky pre kontinuálne zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre zvýšenie 

inovačnej a technologickej výkonnosti ekonomiky kraja 

5. Vybudovať regionálny inovačný ekosystém európskeho významu 

Sledovanej problematiky sa dotýka jeden z uvedených cieľov: 

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kontinuálne zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre zvýšenie inovačnej 

a technologickej výkonnosti ekonomiky kraja 

Opatrenie: Podpora dlhodobej spolupráce stredných a vysokých škôl s podnikateľskou praxou pri nastavení a realizácii 

vzdelávania 

o Aktivita: Študentské stáže v priemyselných podnikoch zamerané na zvládnutie technológií a riešenie 

jednoduchších vývojových úloh, spracovanie diplomových a bakalárskych prác na základe zadania reálnej vývojovej 

úlohy z praxe 
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Dopad aktivity: prepojenie študentských prác na prax, možnosť sledovať počas stáže reálny život firmy, rýchlejšia 

adaptácia študentov a absolventov do pracovného prostredia, atraktívnosť štúdia pre mladých, ak je spojené 

s prácou/stážou pre firmu 

o Aktivita: Koučing učiteľov stredných a základných škôl zo strany odborníkov z praxe a univerzitného prostredia na 

témy nových trendov vo vede 

Dopad aktivity: sebavedomí učitelia poskytujúci vzdelanie zážitkom, modernizované vzdelávanie reflektujúce 

aktuálne trendy, motivovaní a aktívni žiaci, lepšie poznanie prostredia škôl vo firmách 

o Aktivita: Spolupráca subjektov pri nastavovaní obsahu a realizácii vzdelávania v súlade s potrebami praxe a trhu 

práce s cieľom zvýšenia kvality profesných kompetencií a odborných spôsobilostí 

Dopad aktivity: študijné programy viac reflektujúce potreby praxe a aktuálnosť technológií, kvalitnejšia príprava 

stredoškolských študentov pred príchodom na univerzity, zručnosti v technológiách, ktoré sa používajú v praxi, 

zvýšená atraktivita vzdelávania pre študentov (často aj dôvod pre štúdium v zahraničí) 

Zodpovednosť za realizáciu je rozložená medzi Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľa stredných 

škôl a prípadného mentora, mesta ako zriaďovateľa základných škôl a univerzity. Iniciatíva a aktívne 

zapojenie sa očakáva najmä od samotných podnikateľských subjektov. 

Financovanie opatrenia sa predpokladá okrem vlastných prostriedkov KSK, podnikateľských zdrojov 

a iných aj z operačného programu Ľudské zdroje. 

Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: uvedené aktivity sa vo veľkej miere zameriavajú na inovácie v prostredí 

vedy, výrobných technológií a priemyslu, no po modifikácii by realizácia niektorých z nich mohla byť 

vhodná aj vo sfére IT technológií. 

Obsiahla a ambiciózna stratégia nadväzujúca na predchádzajúcu Regionálnu inovačnú stratégiu, s víziou 

vytvoriť z Košíc inovačný ekosystém európskeho významu. 

Aktivity potencionálne sa týkajúce oblasti vzdelávania pre potreby IT sektora sú implicitne súčasťou 

jediného z 28 opatrení RIS – podpory dlhodobej spolupráce stredných a vysokých škôl s podnikateľskou 

praxou pri nastavení a realizácii vzdelávania.  

Miera zapojenia stredných škôl závisí od ich zriaďovateľa a konkrétnych zástupcov vedenia 

jednotlivých škôl. Ponúkané príležitosti a spolupráca napr. s klastrom IT Valley, ktorého sú niektoré 

školy členom, sa v rôznej miere prejavuje v obsahu školského vzdelávacieho programu.  
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

2016 – 2022 

Charakteristika 

Plný názov 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Košického 

samosprávneho kraja 2016 - 2022 

Autor/gestor Košický samosprávny kraj 

Rok vydania/schválenia 2015 

Úroveň Regionálna 

Web stránka/link 
https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/p

hsr/2015/phsr_kosickeho_kraja_2016_2022_final.pdf 

Časová náročnosť implementácie Strednodobá 

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina Stredná – regionálny rozsah 

Prístup k problematike Regulačná 

Úroveň obsahu Vrcholová 

Akčný plán Áno – indikatívny akčný plán 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Na všeobecnej úrovni predpokladá spoluprácu veľkého množstva 

aktérov 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Áno – indikatívny akčný plán 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Popisuje rozsiahlejšie opatrenia/aktivity, konkrétne úlohy nie 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno, ale s veľmi všeobecným popisom úloh 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Nie 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Áno 

https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/2015/phsr_kosickeho_kraja_2016_2022_final.pdf
https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/2015/phsr_kosickeho_kraja_2016_2022_final.pdf


  
 

 L929O204 | Analýza verejných politík Strana 56 

Sapiente | občianske združenie 

Jarná 1164/13, 04001  Košice | +421 948 315 262 | learnit.ke@sapiente.sk | www.sapiente.sk 

Projekt LearnIT.ke | Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily 
pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja | kód projektu: 314011L929 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. 
www.esf.gov.sk | www.opevs.sk 

 

Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2016 – 2022 (ďalej len 

„PHSR“) spolu s Územným plánov veľkého územného celku Košický kraj, sú základnými a kľúčovými 

dokumentami pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. 

Vízia Košického samosprávneho kraja podľa PHSR: vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov 

z akademickej, podnikateľskej a verejnej obce s cieľom mobilizácie sociálneho kapitálu obyvateľov 

Košického kraja pri hľadaní riešení aktuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja. 

Poslanie Košického samosprávneho kraja podľa PHSR: intenzívna podpora tvorby nových 

pracovných miest a iniciatív vedúcich k rastu miezd cestou budovania regionálnej identity. 

Strategické ciele boli popísané v troch základných oblastiach rozvoja – hospodárskej, sociálnej 

a environmentálnej: 

1. Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu práce 

2. Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka 

3. Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce pre pracovnú silu, ktorá bola 

z trhu práce vytlačená 

4. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej spoločnosti 

5. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych ľudských práv 

6. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovoľníctva 

7. Posilňovanie regionálnej identity rozvojom kultúrneho dedičstva 

8. Posilňovanie regionálnej identity cestou ochrany prírodného dedičstva a zvyšovania kvality 

života obyvateľov 

V dokumente PHSR bol identifikovaný jeden strategický cieľ a v rámci neho jeden zo špecifických cieľov, 

ktorý sa dotýka sledovanej problematiky: 

Strategický cieľ č.1 PHSR: Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu práce 

 Špecifický cieľ č. 1.1: Tvorba nových pracovných miest v IT sektore 

V rámci uvedeného špecifického cieľa PHSR konštatuje potrebu: 

o rozvinúť vyššie odborné vzdelávanie duálneho charakteru a bakalárske štúdium duálneho charakteru 

o zriadiť špecializovaný školský vzdelávací program zameraný na programovanie rozličných platforiem 

o vybudovať systém celoživotného vzdelávania v oblasti IT 

o zvýšiť komunikáciu samosprávneho kraja najmä smerom na podniky a regionálne firmy venujúce sa IT 

a zladiť reálne požiadavky na zamestnancov s ponukou škôl 

 Opatrenie/aktivita/úloha č. 1.1.1.: Podpora výskumno-vývojovej základne a inovačných aktivít v rámci klastra IT 

Valley a UVP Technicom 
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Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: 

 PHSR v rámci hospodárskej oblasti definuje a rieši problém absolútnej nezamestnanosti 

(nedostatok ponuky voľných pracovných miest a prebytok dopytu) aj prostredníctvom 

špecifického cieľa č. 1.1 Tvorba nových pracovných miest v IT sektore. Problémom je v IT 

sektore viac štrukturálna nezamestnanosť (nesúlad medzi vedomosťami a kompetenciami 

absolventov a požiadavkami zamestnávateľov v IT sektore), nie nedostatok ponuky pracovných 

miest v IT sektore.  

 PHSR zároveň identifikuje aj problém nesúladu vedomostí a kompetencií absolventov škôl 

s požiadavkami zamestnávateľov v IT sektore a na všeobecnej úrovni formuluje návrhy riešení. 

Obsahová náplň opatrení zodpovedá tomuto identifikovanému problému, v nadväznosti na čo 

ale nesmeruje k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1.1, ktorým je tvorba nových pracovných miest 

v IT sektore.  

 PHSR konštatuje potrebu rozvoja vyššieho odborného vzdelávania duálneho charakteru 

a bakalárskeho štúdia duálneho charakteru, zriadenie špecializovaného školského 

vzdelávacieho programu zameraného na programovanie rozličných platforiem, rovnako 

všeobecne vyjadruje potrebu vybudovania systému celoživotného vzdelávania v oblasti IT. 

 Košický samosprávny kraj vidí ako problém absenciu partnera na strane firiem, ako východisko 

vidí využitie služieb klastra IT Valley. 

Vzhľadom k šírke záberu PHSR, potrebe všestranného rozvoja Košického samosprávneho kraja a v tej 

súvislosti aj v porovnaní s objemom financií predpokladaným a alokovaným na napĺňanie všetkých 

strategických cieľov je oblasť vzdelávania pre potreby IT sektora riešená iba veľmi okrajovo. Počtom 

projektov/aktivít/opatrení aj výškou odhadovaného rozpočtu na ich realizáciu sú prioritnými oblasti 

sociálnej starostlivosti, tvorby pracovných miest, dopravy a ochrany prírody. 

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl vyvíja aktivity najmä smerom k stredným 

školám v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kde ako riešenie vidí rozvoj duálneho vzdelávania 

alebo iných foriem odbornej prípravy. Komunikácia so zamestnávateľmi podľa samosprávneho kraja 

nie je efektívna, riešenie hľadá vo využití služieb klastra IT Valley. Aktivity univerzít v tejto oblasti PHSR 

iba popisuje. 
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Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK 

Charakteristika 

Plný názov 
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v 

KSK 

Autor/gestor Košický samosprávny kraj 

Rok vydania/schválenia 2014 

Úroveň Regionálna 

Web stránka/link 
https://web.vucke.sk/files/skolstvo/2017/dodatok-c-3-k-

strategii-2017-2018.pdf 

Časová náročnosť implementácie Strednodobá 

Vplyv na verejný rozpočet  

Cieľová skupina Stredná – regionálna úroveň 

Prístup k problematike Regulačná 

Úroveň obsahu Čiastková 

Akčný plán Áno 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 
Okresné úrady, riaditeľov škôl, klaster IT Valley , zamestnávateľov 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet?  

Má stratégia akčný plán? Áno 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Áno 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Nie 

  

https://web.vucke.sk/files/skolstvo/2017/dodatok-c-3-k-strategii-2017-2018.pdf
https://web.vucke.sk/files/skolstvo/2017/dodatok-c-3-k-strategii-2017-2018.pdf
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Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK (ďalej len „SRVV“) nadväzuje na 

Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 2008 – 2013 a 

na úrovni kraja definuje úlohy na základe stratégie EURÓPA 2020 a cieľov určených na štátnej úrovni. 

Viaže sa tiež na ďalšie dokumenty vydané na európskej i národnej úrovni. 

SRVV na základe SWOT analýzy Košického kraja prepojila a upravila strategické zámery uvedených 

stratégií na potreby Košického kraja.  

Každoročnou aktualizáciou stratégie mali byť tieto zámery postupne napĺňané zaraďovaním kľúčových 

úloh do jednotlivých na seba nadväzujúcich akčných plánov. Posledná dostupná aktualizácia SRVV 

z augusta 2017 stanovuje úlohy a priority na školský rok 2017/2018. 

Strategické zámery a ciele SRVV definované stratégiou v roku 2014 

1. Kvalitné a efektívne stredné odborné školy s prvkami duálneho vzdelávania 

Cieľ 1.1: Vytváranie priaznivých podmienok k spolupráci firiem a SOŠ na zavádzanie duálneho systému 

vzdelávania 

Cieľ 1.2: Rozvíjanie a identifikovanie nových kompetencií a zručností absolventov pre spoločnosť založenú na 

vedomostiach 

Cieľ 1.3: Budovanie COVaP na SOŠ ako školiace a poradenské centrá pre odborné vzdelávanie v KSK 

2. Moderná stredná škola v systéme celoživotného vzdelávania 

Cieľ 2.1: Posilnenie komunikačných tokov siete sociálnych partnerov podieľajúcich sa na celoživotnom 

vzdelávaní v kraji 

Cieľ 2.2: Propagovanie potreby celoživotnej vzdelávacej cesty pre úspešný pracovný život 

Cieľ 2.3: Budovanie gymnázií ako kvalitných inkubátorov nadaných a talentovaných absolventov 

Cieľ 2.4: Rozšírenie prípravy odborného špecialistu v oblasti IKT na 3. a 4. ročníku SŠ u nadaných 

a vyprofilovaných študentov pri zdokonaľovaní ich jazykových zručností 

3. Otvorený systém celoživotného vzdelávania odpovedajúci požiadavkám trhu práce v KSK 

Cieľ 3.1: Spracovanie systému na sledovanie vývoja trhu práce v KSK vo väzbe na sieť odborov v stredných 

školách na území KSK 

Cieľ 3.2: Spracovanie marketingovej stratégie pre zvyšovanie záujmu o odborné vzdelávanie a prípravu 

Cieľ 3.3:  Zvyšovanie výmenných pobytov a rozvíjanie európskej spolupráce 

Cieľ 3.4: Posilnenie vzťahov medzi svetom práce, výskumom, vysokými školami a celou spoločnosťou 

Cieľ 3.5: Rozvoj národnostného školstva a vytváranie možností pre štúdium požadovaných profesií v maďarskom 

jazyku 

4. Rast vzdelanostnej úrovne u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Cieľ 4.1: Tvorba siete elokovaných pracovísk v spolupráci so starostami obcí a primátormi miest pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a ich ďalší rozvoj 

Cieľ 4.2.: Vytvorenie možnosti pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na ukončenie povinnej školskej 

dochádzky s možnosťou pokračovania v trojročných odboroch štúdia 
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Dodatok č. 3 k SRVV: Aktualizácia a konkretizácia cieľov SRVV pre školský rok 2017/2018 je 

koncipovaný ako pracovný materiál pre vedenia stredných škôl vo všetkých oblastiach vzdelávania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ale aj pre iných zriaďovateľov a verejnosť. 

Vychádzajúc zo SWOT analýzy vzdelávania v Košickom kraji, z vyhodnotenia vývoja počtu žiakov na 

jednotlivých školách, plnenia cieľov v oblasti činnosti COVaP, úspešnosti a negatív duálneho 

vzdelávania a vyhodnotenia plnenia stanovených úloh za predchádzajúce obdobie Dodatok č. 3 k SRVV 

definuje prioritné smery rozvoja na území Košického kraja a z nich vyplývajúce aktualizované úlohy na 

školský rok 2017/2018 (uvedené sú úlohy naviazané na pripravovanú Stratégiu vzdelávania a prípravy 

pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja). 

Prioritné smery rozvoja podľa dodatku č.3 k SRVV 

2.1 Zmeny v systéme vzdelávania vyplývajúce z aktuálnych potrieb EÚ a Košického kraja 

Zmeny v systéme vzdelávania v tejto oblasti súvisia s nástupom Industry 4.0 a s tým súvisiacimi požiadavkami na nové 

vedomosti a zručnosti – práca s dátami, manažment energií, manažment kvality, údržby, technológií a výkonnosti. 

Úlohy na školský rok 2017/2018 k tejto priorite zahŕňajú: 

 na hodinách občianskej náuky a triednických hodinách aj prostredníctvom kariérnych poradcov na školách 

poskytovať informácie o perspektíve rozvoja trhu práce smerom k IT a technickým smerom 

 zabezpečiť komunikáciu so zamestnávateľmi a spolu s nimi motivovať žiakov ZŠ pre potrebný odbor, organizovať 

pre pedagógov a žiakov prezentačné dni nových technológií 

 analyzovať a navrhovať potrebné zmeny v sieti študijných odborov na základe očakávaných potrieb trhu práce 

2.2 Riešenie manažmentu pracovného trhu v reálnom čase (Reqruit) 

2.3 Košický kraj zameraný na IKT technológie 

Pre rok 2018/2019 bol schválený nový odbor „informačné a sieťové technológie“  a dva odbory boli podané na MŠVVaŠ ako 

experimenty – „špecialista informačnej bezpečnosti“ a „dizajn digitálnych aplikácií“.  

SPŠE v Košiciach, SOŠ Ostrovského v Košiciach, OA Polárna v Košiciach a OA v Trebišove, Technická akadémia v SNV, SOŠT 

Partizánska 1 v Michalovciach, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sú prostredníctvom spolupráce s firmami 

v oblasti IT alebo inou formou aktívneho zamerania na oblasť IT uvádzané ako príklady vhodnej praxe. 

KSK vytýčilo úlohy, ktoré je potrebné postupne napĺňať s cieľom pripraviť absolventov pre trh práce: 

1. Motivácia mladých ľudí pre IT a systematická príprava v súvislosti s rozvojom kraja v oblasti IT s cieľom 

zabezpečiť stabilitu firiem IT v kraji. 

2. Rozvoj digitálnych talentov. 

3. V spolupráci s IT Valley, IT firmami vypracovať súbor základných digitálnych zručností a implementovať ich do 

školských vzdelávacích programov postupne pre všetky odbory vzdelávania. 

4. Zvýšenie záujmu o technické smery štúdia a IT v KSK. 

5. Vytvoriť model spolupráce SŠ s fakultami VŠ. 

6. Zosúladiť prípravu absolventov SŠ v zmysle požiadaviek na vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre štúdium 

na VŠ. 

7. Odstrániť nedostatky a medzery vo vzdelaní u absolventov SŠ nastupujúcich na VŠ a zlepšiť ich digitálne 

zručnosti. 

Úlohy na školský rok 2017/2018 v rámci priority 2.3 súvisiace s pripravovanou stratégiou: 

 pokračovať vo vzdelávaní na gymnáziách podľa školského vzdelávacieho programu s posilneným počtom 

povinných hodín z informatiky, vzdelávanie z oblasti IT posilniť a odborné semináre 

 pokračovať v spolupráci s IT Valley a IT firmami pri identifikácii súboru základných digitálnych zručností pre 

žiaka a jeho zavádzania do obsahu vzdelávania tak, aby absolvent končiaci štúdium ovládal tento súbor digitálnych 

zručností 
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 v spolupráci s IT Valley a IT firmami spracovať súbor príkladov a úloh na preukázanie vedomostí IT a ovládania 

základných digitálnych zručností, ktoré musí zvládnuť absolvent študijného odboru 

 osobitnú pozornosť naďalej venovať dievčatám a ich profilovaniu na IT profesie a technické smery štúdia na VŠ 

2.4 Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

2.5 Všeobecne záväzné nariadenia o určení počtu tried prvého ročníka SŠ – postup 

2.6 Podpora najmenej rozvinutých regiónov 

Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: 

 Pomerne rozsiahla časť dokumentu sa venuje vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodnených 

podmienok a rozvoju najmenej rozvinutých regiónov – úlohy sú zamerané na riešenie 

konkrétnych lokálnych problémov.  

 Tri zo štyroch strategických zámerov SRVV sa týkajú sledovanej problematiky.  

 Dodatkom č. 3 z roku 2017 boli aktualizované a definované dva prioritné smery týkajúce sa 

rozvoja a inovácií vzdelávania na stredných školách v KSK. Úlohy v rámci týchto priorít sa 

zameriavajú na rozvoj vzdelávania na základe potrieb regionálneho trhu vo významnej miere 

zastúpeného IT sektorom a priemyslom, ktorého perspektívna je spojená s nástupom Industry 

4.0 a súvisiacou potrebou zmeny v štruktúre vedomostí a zručností absolventov stredných 

a vysokých škôl. 

Na základe zákona je Košický samosprávny kraj povinný vytvárať regionálnu stratégiu výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v súlade s analýzami a prognózami o vývoji trhu práce a ročne ju 

aktualizovať – ciele a úlohy sú tak každoročne upravované a redefinované na základe hodnotenia 

predchádzajúceho obdobia, čo prispieva k reálnej postupnej implementácii vytýčených strategických 

cieľov. 

Úlohy v oblasti naviazanej na pripravovanú stratégiu, sú určené tak, aby smerovali k napĺňaniu potrieb 

trhu práce v KSK podľa možností a zamerania jednotlivých škôl, pre ich plnenie sú zároveň určené 

termíny aj zodpovednosti. 
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Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike 

Charakteristika 

Plný názov 
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej 

ekonomike 

Autor/gestor Košický samosprávny kraj 

Rok vydania/schválenia 2016 

Úroveň Regionálna 

Web stránka/link https://web.vucke.sk/files/aktuality/hlavny-dokument.pdf 

Časová náročnosť implementácie Strednodobá stratégia 

Vplyv na verejný rozpočet Áno 

Cieľová skupina Stredná – regionálna úroveň 

Prístup k problematike Regulačná 

Úroveň obsahu  

Akčný plán Áno 

Súvisí s projektom Áno 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Áno 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Stratégia predpokladá zapojenie zamestnávateľov z IT sektora, 

priemyslu, personálnych a poradenských inštitúcií, 

samosprávnych orgánov, stredných škôl, univerzít, klastrov 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Áno 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 
Áno 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 
Áno 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Nie 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 

Sú určení kľúčoví partneri pre opatrenia, 

konkrétne zodpovednosti nie sú určené 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Nie 

  

https://web.vucke.sk/files/aktuality/hlavny-dokument.pdf
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Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Zámerom Programu podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike (ďalej len „program“) je: 

 overiť a objasniť problematiku mäkkých a tvrdých zručností, ktorej čelí sektor digitálnej 

ekonomiky 

 nastaviť smerovanie a zamerať hľadanie odpovedí požadovaných verejným sektorom, 

digitálnym priemyslom, spracovateľským priemyslom v súvislosti s otázkou požadovaných 

zručností 

 poskytnúť rámec pre verejný sektor a investície zo súkromného sektora zameraného na rozvoj 

zabezpečenia uvedených zručností 

Východiskom programu sú štatistiky poukazujúce na jednoznačný trend - rozvoj IT a digitálnych 

technológií sa týka rôznych odvetví ekonomiky, generuje nové pracovné príležitosti, v súvislosti 

s ktorými sa vyžadujú úplné nové vedomosti a zručnosti, čo si vyžaduje systémovú zmenu v nastavení 

obsahu aj metód vzdelávania. Ťažisko sa presúva smerom k vysoko kvalifikovaným špecialistom – 

nielen pre potreby IT sektora, ale aj oblasť priemyslu, finančných služieb, zdravotníctva a výskumu, 

kreatívneho priemyslu, atď. 

Košický samosprávny kraj podporuje proces vzdelávania na stredných školách najmä prostredníctvom 

centier odborného vzdelávania a prípravy a zavedením systému duálneho vzdelávania v spolupráci s T-

Systems. 

Jednou z kľúčových aktivít Projektu podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike 

reagujúcich na uvedené výzvy je tvorba a implementácia národného projektu IT Akadémia 21. storočia. 

IT AKADÉMIA 21. STOROČIA – zámerom je priniesť do kraja inovatívny model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Okrem aktivít 

na dosiahnutie cieľa, projekt kvantifikuje očakávané výstupy z jeho realizácie. 

Projekt je zameraný na inováciu prírodovedného a technického vzdelania na základných a stredných školách pre potreby 

informatiky a IKT. 

Hlavné aktivity projektu: 

 inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT 

 inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore 

 vzdelávania učiteľov ZŠ, SŠ a budúcich učiteľov so zameraním na IKT a vyučovanie v triedach zameraných na 

informatiku 

 motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, matematiky, prírodných a technických vied 

 vzdelávanie a získanie ECDL – štandard digitálnej gramotnosti učiteľov, žiakov SŠ a študentov VŠ 

 vytvorenie partnerstiev a sietí škôl s IT firmami 
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Akčný plán definuje ciele v rámci štyroch tém, ktoré dotýkajú aj sféry záujmu pripravovanej verejnej 

stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja.  

Témy: 

1. Odpovede na okamžitú potrebu budovania mäkkých a tvrdých zručností pre IKT a digitálne technológie v KSK  

Ciele: 

1. Podpora okamžitého zvýšenia prítoku talentov pre potreby doplnenia pre aktuálne obsadzované povolania 

z oblasti IKT/digitálnych technológií a robotiky/mechatroniky 

2. Podpora zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily pre oblasť IKT/digitálnych technológií a robotiky/mechatroniky 

v súlade s najnovšími globálnymi trendmi a potrebami praxe 

3. Identifikácia kvalifikácie zamestnania relevantného a perspektívneho pre trh práce v sektore IKT/digitálnych 

technológií a robotiky/mechatroniky 

2. Rozšírenie prílevu budúcich talentov pre IKT/digitálne technologické a robotické zručnosti v KSK  

Ciele: 

1. Podporiť viac mladých ľudí pre výber svojej kariéry v odvetví IKT/digitálnych a robotických/mechatronických 

technológií 

2. Zastaviť pokles počtu žiakov v odboroch štúdia zameraných na IKT a odboroch súvisiacich s výpočtovou 

technikou na stredných školách a univerzitách 

3. Podporovať a facilitovať systém práce na predikcii trhu práce, ktorý na regionálnej úrovni môže poukázať na 

trendy v potrebách zamestnancov 

3. Zdieľaná spolupráca na vzdelávacom systéme zameraná na zlepšenie interakcie a potrieb zamestnávateľov v KSK 

Ciele: 

1. Nastaviť vzdelávací systém v KSK s pomocou projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie v súlade 

s potrebami podnikov 

2. Zvýšiť počet absolventov pre vstup do sektoru Digitálnej ekonomiky a Spracovateľského priemyslu 4.0 

3. Zlepšiť spoluprácu medzi priemyslom a vzdelávacím ekosystémom v KSK 

4. Zvyšovanie profilu odvetvia IKT/BSC, digitálnych technológií a Priemyslu 4.0 a kariér v nich 

Ciele: 

1. Komunikovať a prezentovať v KSK vo verejnom priestore profil IKT/digitálnych technológií a Priemyslu 4.0 

s cieľom zlepšiť informovanosť o možnostiach štúdia a uplatnenia a typoch pracovných miest a ich náplne v KSK 

2. Zabezpečiť, že zainteresovaní partneri a aktéri budú si vedomí prínosu IT/digitálnych technológií a Priemyslu 

4.0 pre zamestnanosť, export a pridanú hodnotu v ekonomike KSK 

3. Uistiť jednotlivcov a ovplyvňovateľov kariéry (rodičov, učiteľov a kariérnych poradcov) v správnosti kariérneho 

budovania životnej dráhy v oblasti IKT/digitálnych/Priemyslom 4.0 nasadzovaných technológií 

Rozpracovanie cieľov zahŕňa množstvo aktivít, ktoré sa týkajú realizácie projektu IT Akadémia 

vzdelávanie pre 21. storočie, podporu stáží vysokoškolských študentov, rozvoja praktického 

vzdelávania, marketingové aktivity, modifikácie študijných programov, podpory záujmu dievčat a žien 

o štúdium a prácu v oblasti IKT, vytvorenia regionálnej tripartitnej skupiny pre efektívnu spoluprácu 

všetkých zainteresovaných partnerov, atď. 

Pri jednotlivých cieľoch a aktivitách popisuje očakávané výsledky, kľúčových partnerov a časový rámec 

ich realizácie. 
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Zhodnotenie 

Vzťah k pripravovanej stratégii: 

 Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike sa tematicky zameriava na 

problematiku riešenú pripravovanou verejnou stratégiou. Realizácia aktivít prípadne ich 

rozšírenie o návrhy rozpracovávanej stratégie by napomohlo napĺňaniu cieľa, ktorým je 

príprava kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby IT sektora v KSK. 

Realizácia aktivít Programu podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike ešte nie je 

ukončená, do prebiehajúceho národného projektu IT Akadémia 21. storočia sa však zapojilo cca. 350 

základných a stredných škôl. 

Napĺňanie programom stanovených cieľov by jednoznačne bolo nápomocné riešeniu problému 

nedostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov pre sektor IKT/digitálnych technológií. Program sa 

zameriava najmä na rozvoj vzdelávania na úrovni stredných škôl a univerzít, čiastočne zahŕňa aj 

základné školy, no málo sa zaoberá ďalším vzdelávaním a podporou ľudských zdrojov po ukončení 

školského a univerzitného vzdelávania. Otázne je reálne zapojenie a spolupráca všetkých partnerov, 

ktorých aktívna účasť sa pre dosiahnutie cieľov vyžaduje. 
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Program rozvoja mesta Košice 2015 -2020 (2025) 

Charakteristika 

Plný názov Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 (2025) 

Autor/gestor Mesto Košice 

Rok vydania/schválenia 2015 

Úroveň miestna 

Web stránka/link 
https://www.kosice.sk/static/prilohy/prm/Program_rozvoja_mes

ta_Kosice_2015-2020.pdf 

Časová náročnosť implementácie strednodobá stratégia 

Vplyv na verejný rozpočet áno 

Cieľová skupina malá – obyvatelia mesta Košice 

Prístup k problematike regulačná stratégia 

Úroveň obsahu čiastková 

Akčný plán áno 

Súvisí s projektom okrajovo 

 

Hodnotenie 

Kritériá hodnotenia Hodnotenie 

Je stratégia naviazaná na inú stratégiu? Mala by byť naviazaná na v tom čase ešte neexistujúcu PRK KSK 

Koľko strán/aktérov stratégia zahŕňa/predpokladá 

ich účasť? 

Proces prípravy konzultovaný s odborníkmi v 8 odvetvových 

pracovných skupinách – samospráva, štátna správa, podnikateľské 

subjekty, záujmové skupiny 

Je stratégia naviazaná na verejný rozpočet? Áno 

Má stratégia akčný plán? Áno 

Obsahuje stratégia konkrétne opatrenia / aktivity / 

úlohy na naplnenie jej cieľov? 

Akčný plán obsahuje opatrenia aj ich gestorov bez rozpracovania 

na konkrétne úlohy 

Existuje časový harmonogram implementácie 

stratégie? 

Iba harmonogram predpokladu financovania projektových 

zámerov po jednotlivých rokoch 

Existuje systém monitorovania a evaluácie plnenia 

stratégie? 
Áno 

Sú určené zodpovednosti pre plnenie jednorohých 

cieľov a opatrení 
Je určený gestor/partneri 

Informovanie verejnosti o výsledkoch stratégie? 

(komunikačná stratégia) 
Nie 

 

https://www.kosice.sk/static/prilohy/prm/Program_rozvoja_mesta_Kosice_2015-2020.pdf
https://www.kosice.sk/static/prilohy/prm/Program_rozvoja_mesta_Kosice_2015-2020.pdf
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Stručný popis so zameraním na problematiku IT 

Obsah dokumentu „Program rozvoja mesta Košice 2015 -2020 (2025)“ (ďalej len „PRM“) 

1. STRATEGICKÁ ČASŤ – zásady a princípy PRM, víziu mesta Košice 2025, ciele rozvoja mesta  

2. PROGRAMOVÁ ČASŤ – programové oblasti rozvoja mesta s definovaním opatrení a možných 

aktivít na plnenie cieľov, súčasťou sú aj indikátory na sledovanie dosiahnutia plánovaných 

výstupov 

3. REALIZAČNÁ A FINANČNÁ ČASŤ – mechanizmus realizácie PRM, vrátane Akčného plánu 

vypracovaného na obdobie rokov 2016 – 2018 v súlade s programovým rozpočtovaním 

samosprávy mesta a indikatívnym finančným plánom na realizáciu PRM 

4. ANALYTICKÁ ČASŤ – z údajov do rokov 2013/2014 

Prílohou dokumentu je AKČNÝ PLÁN rozvoja mesta na roky 2016 – 2018. 

PRM sa zaoberá 8 programovými oblasťami, ktoré sa týkajú všestranného rozvoja mesta Košice: 

 Košice – mesto pracovných príležitostí 

 Košice – bezpečné mesto 

 Košice – mesto kvalitnej dopravy 

 Košice – sociálne mesto 

 Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže 

 Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia 

 Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu 

 Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie 

V rámci dokumentu boli identifikované dve programové oblasti, ktoré sú naviazané na skúmanú 

problematiku vypracovania verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT 

sektora v regióne Košického kraja. 

PROGRAMOVÁ OBLASŤ: Košice – mesto pracovných príležitostí 

 Vízia mesta Košice 2025: Košice sú mesto vytvárania nových pracovných príležitostí pre všetkých, s dôrazom na 

vznik takých miest, ktoré využívajú existujúcu priemyselnú a vzdelávaciu základňu v meste a jeho okolí a súčasne ich 

vznik nemá nepriaznivý vplyv na stav životného prostredia v meste. 

 Cieľ: cieľom je vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví 

 Opatrenia v tejto oblasti sa týkajú najmä vytvorenia priaznivých podmienok pre príchod nových investorov 

a zamestnávateľov, rozvoja kreatívneho priemyslu a vytvorenia služieb na podporu podnikania. 

 VZŤAH K PRIPRAVOVANEJ STRATÉGII: 

o mesto Košice je členom klastra IT Valley, rovnako ako aj Košický samosprávny kraj, mesto Prešov, či mesto 

Levoča 

o v rámci programovej oblasti Košice – mesto pracovných príležitostí sa akčný plán nedotýka sledovanej 

oblasti 

PROGRAMOVÁ OBLASŤ: Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže 

 Vízia mesta Košice 2025: Košice sú mesto, kde sa poskytuje inovatívne vzdelávanie detí a mládeže. 

 Cieľ: zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl 

 Opatrenia: inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania 
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 Aktivity: 

o vytvorenie, resp. inovovanie programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

o inovácia vzdelávacích programov a foriem a metód vzdelávania so zameraním na zvýšenie kompetencií 

žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávanie požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti) 

o zvýšenie kvality prípravy a poskytovania informácií žiakom ZŠ (aj v spolupráci s rodičmi) o potrebách trhu 

práce a požiadavkách zamestnávateľov v súvislosti s profesionálnou orientáciou 

 VZŤAH K PRIPRAVOVANEJ STRATÉGII: 

o Akčný plán PRM: v rámci programovej oblasti „Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže“ sa 

projektové zámery týkajú stavebných úprav a vybavenia odborných učební na ZŠ a projektov zameraných 

na vzdelávanie učiteľov. Pri uvedených zámeroch je gestorom referát školstva Magistrátu mesta Košice 

a pri plánovaných stavebných úpravách je partnerom základná škola. 

o pri konkretizácií všeobecne formulovaných zámerov by stratégia mohla napomôcť riešeniu problému 

identifikovanému a riešenému pripravovanou stratégiou, na základe aktuálnej situácie možno konštatovať, 

že sa touto oblasťou realizátor PRM nezaoberal. 

Zhodnotenie 

PRM je dokument so širokým záberom týkajúcim sa komplexného rozvoja mesta a jeho územia, žiadna 

z oblastí rozvoja nemá v rebríčku priorít jednoznačnú pozíciu. PRM sa na všeobecnej úrovni zaoberá 

potrebou inovovať vzdelávacie programy, venovať sa ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, či zriadiť alebo 

obnoviť odborné učebne. Konštatuje aj potrebu informovať žiakov základných škôl o požiadavkách trhu 

práce a zamestnávateľov. 

Akčný plán formuluje opatrenia aj ich gestorov, ale nekonkretizuje konkrétne úlohy ani časový plán ich 

plnenia. V akčnom pláne na roky 2016-2018 sú medzi niekoľkými desiatkami projektových zámerov 

uvedené tri, ktoré sú tematicky prepojené so sledovanou sférou. Projektové zámery uvedené v Akčnom 

pláne sú však stále iba základom pre výber projektov určených pre zaradenie do realizačnej etapy. Výber 

bude realizovaný na základe kritérií dôležitosti, naliehavosti a uskutočniteľnosti uvedených v Akčnom 

pláne PRM. 
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Analýza aktivít verejných inštitúcií 

V ďalšej časti analýzy sme sa venovali skúmaniu aktivít verejných inštitúcií v oblasti problematiky 

projektu. Sústredili sme sa na tie aktivity, ktoré majú vplyv/dopad na riešenú problematiku, buď 

z pohľadu IT odvetvia, alebo z pohľadu vzdelávania, resp. prípravy na trh práce. Žiadané boli pre nás tie 

aktivity, v ktorých sa tieto dva pohľady prelínajú. 

V súčasnosti môžeme vnímať aktivity na národnej úrovni a aktivity na regionálnej, resp. lokálnej úrovni. 

Národné aktivity majú celoplošný vplyv, ktorý presahuje hranice regiónu. Na druhej strane môžu byť 

tieto aktivity rozsiahlejšie a komplexnejšie, keďže ich financovanie je realizované na národnej úrovni.  

Regionálne, resp. lokálne aktivity majú výhodu v priamom zacielení na potreby cieľových skupín 

v danej lokalite. Preto môžu byť účinnejšie, hoci rozpočtová alokácia je nízka. Osobitným typom aktivít 

sú aktivity financované a zastrešené na národnej úrovni avšak navrhované a realizované na regionálnej 

či lokálnej úrovni. Takým príkladom aktivít sú dopytovo-orientované projekty realizované lokálnymi 

prijímateľmi vo vopred určenom regióne. 

Pre bližšie skúmanie sme sa rozhodli vybrať aktivity zamerané na problematiku IT sektora. V tabuľke 

nižšie porovnávame jednotlivé aktivity z hľadiska toho, kto je ich nositeľom, časom realizácie, komu je 

projekt určený a ako veľmi aktivita ovplyvňuje IT odvetvie. 

Aktivity / projekty 
Kto je nositeľom / 

realizátorom 
Realizácia 

Ktorú cieľovú 

skupinu 

ovplyvňuje 

Miera 

ovplyvnenia 

IT odvetvia 

Aktivity úradu 

podpredsedu vlády 

pre investície 

a informatizáciu SR 

Úrad podpredsedu vlády pre 

investície a informatizáciu SR 

Priebežne od roku 

2016 

Zamestnávatelia IT 

Vzdelávacie 

inštitúcie 

Verejné inštitúcie 

Silná 

Európske 

štrukturálne a 

investičné fondy 

Centrálny koordinačný orgán 

Priebežne, po 

jednotlivých 

programových 

obdobiach 

Zamestnávatelia IT 

Vzdelávacie 

inštitúcie 

Verejné inštitúcie 

Silná 

Národná sústava 

kvalifikácií v SR 

Štátny inštitút odborného 

vzdelávania 

spoločnosť Asseco Central 

Europe 

Projekt ukončený 

(predpokladá sa 

pokračovanie) 

Zamestnávatelia IT 

Vzdelávacie 

inštitúcie 

Slabá 

Národná sústava 

povolaní v SR 

Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. 

Projekt ukončený 

(predpokladá sa 

pokračovanie) 

Zamestnávatelia IT 

Vzdelávacie 

inštitúcie 

Slabá 
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Aktivity / projekty 
Kto je nositeľom / 

realizátorom 
Realizácia 

Ktorú cieľovú 

skupinu 

ovplyvňuje 

Miera 

ovplyvnenia 

IT odvetvia 

Národný projekt 

Prognózy vývoja na 

trhu práce v SR II 

Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR  

Projekt sa realizuje 

(ukončenie 2020) 

Mesto Košice 

KSK 

ÚPSVaR 

Zamestnávatelia IT 

Vzdelávacie 

inštitúcie 

Verejnosť 

Stredná 

IT akadémia – 

vzdelávanie pre 21. 

storočie 

CVTI SR 

Partnerom je konzorciu 

univerzít 

Projekt sa realizuje 

(ukončenie 2020) 

Vzdelávacie 

inštitúcie (školy) 
Silná 

Aktívna politika trhu 

práce 
ÚPSVaR 

Služby zamestnanosti 

sú realizované 

priebežne 

Verejnosť Slabá 

Tabuľka 12 Prehľad aktivity verejných inštitúcií 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR 
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR vznikol v roku 2016, ktorý sa stal ústredným 

orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov 

z fondov EÚ, oblasť informatizácie spoločnosti a oblasť investícií. 

V oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje úrad centrálne riadenie informatizácie spoločnosti 

a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej 

správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému 

verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. Sekcia riadenia 

informatizácie úradu pripravuje koncepcie informatizácie spoločnosti a tiež legislatívu v oblasti 

informatizácie verejnej správy a vydávania štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Ďalej 

sleduje stav a hodnotenia rozvoja informatizácie spoločnosti a usmerňuje tvorbu koncepcií rozvoja 

informačných systémov verejnej správy. Riadi správu IT zdrojov verejnej správy v oblasti informačných 

technológií a implementácie prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ako 

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom). 

Činnosti úradu, ktoré môžu mať priamy dopad na problematiku riešenia projektu:  

 Participácia na tvorbe politík štátu s cieľom vytvoriť efektívny a funkčný digitálny ekosystém na 

národnej úrovni a stratégie pre využívanie inovatívnych technológií, koordinovanie 

problematiky informatizácie a digitalizácie Slovenska na národnej úrovni, koordinovanie 

implementácie Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 

 Riadenie a implementácia prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

(národné projekty, dopytovo orientované projekty) 
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 Zabezpečovanie agendy týkajúcej sa podpory najmenej rozvinutých okresov (vyhodnocovanie 

plnenia akčných plánov, poskytovanie regionálnych príspevkov v súlade s akčnými plánmi 

a ročnými prioritami okresov, podpora a koordinácia činnosti okresných rozvojových centier, 

monitorovanie, koordinácia a vyhodnocovanie plnenia akčných plánov) 

 Sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej a sociálnej situácie v regiónoch Slovenska 

a zabezpečenie tvorby legislatívnych, koncepčných, strategických a programových dokumentov 

v oblasti regionálneho rozvoja (napr. akčné plány rozvoja najmenej rozvinutých okresov, 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky). 

 Podpora regionálneho rozvoja cez poskytovanie dotácií subjektom územnej spolupráce 

 Vnútroštátna implementácia programu Agenda 20309, koordinovanie mikrograntovej schémy 

pre podporu iniciatív a lokálnych mikroprojektov zameraných na udržateľný rozvoj 

(pripravované). 

Aktivity, ktoré majú nepriamy dopad na problematiku projektu: 

 Zabezpečovanie činnosti Centrálneho koordinačného orgánu (CKO) ako najvyššieho orgánu pre 

koordináciu a usmerňovanie subjektov v oblasti Systému riadenia EŠIF, tvorbu informačných 

systémov pre implementáciu EŠIF, monitorovanie a hodnotenie výsledkov implementácie EŠIF 

v SR. 

 Facilitovanie problematiky priamych  zahraničných investícií formou aktívneho zapájania sa do 

dialógu so zahraničnými investormi pri ich záujem investovať na Slovensku, propagácia 

Slovenska ako atraktívnej investičnej destinácie, participácia na posudzovaní veľkých 

investičných zámerov a navrhovanie opatrení smerujúce k zlepšeniu investičného prostredia 

v SR. 

Odkaz na linku: www.vicepremier.gov.sk 

Európske štrukturálne a investičné fondy 
Jedným z cieľov Európskej únie je zabezpečiť ekonomickú a sociálnu súdržnosť zapojených krajín 

a ekonomickú vyspelosť európskych regiónov. Tento cieľ sa snaží únia naplniť prostredníctvom svojej 

svojich štrukturálnych a investičných fondov. Realizácia a financovanie politiky súdržnosti prebieha 

v tzv. programových obdobiach. Slovensko má v súčasnosti možnosť zapojiť sa realizácie 

programového obdobia 2014 – 2020. V minulosti Slovensko realizovalo už 2 programové obdobia (2004 

- 2006 a 2017 – 2013), zároveň malo možnosť čerpať tzv. predvstupové fondy (1998 – 2003). Viac 

informácií je možné nájsť na linke: www.eurofondy.gov.sk a www.partnerskadohoda.sk.  

Súčasné programové obdobie sa sústreďuje na zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu akými sú 

dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana 

                                                             
9 Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému 
koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev. Agenda umožní Slovenskej republike určiť si dlhodobé priority 
nášho rozvoja. 

https://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.eurofondy.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.sk/
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životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej 

dôležité sú investície smerované na podporu zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v 

neposlednom rade aj zvýšenia efektívnosti verejnej správy. Nástroje podpory sú rozčlenené do 

jednotlivých operačných programov: 

1 Integrovaný regionálny operačný program 

2 Operačný program Efektívna verejná správa 

3 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

4 Operačný program Kvalita životného prostredia 

5 Operačný program Ľudské zdroje 

6 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

7 Operačný program Rybné hospodárstvo 

8 Operačný program Technická pomoc 

9 Operačný program Výskum a inovácie 

10 Program rozvoja vidieka 

11 Programy cezhraničnej spolupráce 

12 Programy medziregionálnej spolupráce 

13 Programy nadnárodnej spolupráce 

Projekty v programovom období 2014-2020 s vplyvom na IT odvetvie na Slovensku je možné 

kategorizovať do niekoľkých oblastí: 

1 Projekty primárne orientované do iných oblastí avšak majúce IT prvok: projekty orientované 

do iných sektorov než IT, avšak zahŕňajúce vo svojich aktivitách využitie, resp. dodávku IT zariadení 

a služieb: vo väzbe na riešený projekt znamenajú tieto projekty obchodné príležitosti pre IT firmy 

a pre IT špecialistov pracovný výkon. Do tejto skupiny môžeme radiť aj projekty orientované na 

informatizáciu verejnej správy. Tieto projekty nie sú predmetom riešenia projektu. 

2 Vzdelávacie projekty vo väzbe na IT: tieto projekty priamo pracujú s problematikou projektu, 

pretože sa snažia transformovať a modernizovať vzdelávací systém, výstupy týchto projektov sú 

dlhodobé a priamo sa dotýkajú prípravy pracovnej sily pre IT sektor. 

3 Projekty orientované na prípravu pracovnej sily (trh práce): podobne ako pri vzdelávacích 

projektoch, tieto projekty priamo pracujú s problematikou projektu, pretože umožňujú 

rekvalifikáciu osôb na trhu práce a vďaka tomu sa môžu tieto osoby umiestniť ako zamestnanci 

a špecialisti v IT firmách. Tieto projekty však majú okamžitejší efekt pre riešenie problému 

nedostatku pracovnej sily v IT sektore. Narážajú však na to, že na trhu práce nie je dostatočný počet 

vhodných adeptov pre rekvalifikáciu. Zároveň iba pre niektoré IT profesie je možné a vhodné 

nasadiť rekvalifikovaného zamestnanca s praxou v inom odvetví (najmä na juniorské rutinné 

a menej kvalifikované pozície). Tieto projekty, spolu so vzdelávacími projektami, priamo spadajú 

do problematiky riešenia projektu, sú popísané nižšie. 
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Návrh na politiku pre programové obdobie 2021-2027 prezentuje 5 investičných priorít (z pôvodných 

11 v predchádzajúcom programovom období), v ktorých má Európska únia najlepšie predpoklady 

dosahovať stanovené výsledky. Investície budú prerozdelené do týchto hlavných cieľov: 

 Inteligentnejšia Európa 

 Ekologickejšia bezuhlíková Európa 

 Prepojenejšia Európa 

 Sociálnejšia Európa 

 Európa, ktorá má bližšie ku občanom. 

Národná sústava kvalifikácií v SR 
Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií vychádza z iniciatívy Európskej únie na 

vytvorenie celoeurópskeho systému kvalifikácií. Potreba zrozumiteľnej hierarchizácie kvalifikácií 

na európskej úrovni vyvrcholila vydaním Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 

č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné 

vzdelávanie. Slovensko sa k tejto iniciatíve pripojilo a zaviazalo sa, že vytvorí vlastnú Národnú sústavu 

kvalifikácií a Slovenský kvalifikačný rámec. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo 

15.3.2019 vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje, prioritnej osi Vzdelávanie.  

Národný projekt prebieha od marca 2013 do novembra 2015. Cieľom národného projektu je vytvoriť 

a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami pracovného trhu 

a vedomostnej spoločnosti. Jeho realizátorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Spoločnosť 

Asseco Central Europe zabezpečovala činnosť sektorových rád a dodávku Národnej sústavy kvalifikácií. 

Pri príprave Národného kvalifikačného rámca spolupracovali odborníci v rámci pracovných skupín 

a sektorových rád. V sektorových radách existujú odvetvové skupiny expertov, ktoré bližšie 

špecifikujú odvetvie daného sektoru ekonomiky (pre IT sektor to bola Sektorová rada pre IT 

a telekomunikácie). Ďalšie informácie o projekte: www.kvalifikacie.sk. 

Hlavnými výstupmi projektu sú dva verejne prístupné registre - Národná sústava kvalifikácií 

a Slovenský kvalifikačný rámec. Dlhodobým zámerom je priebežné revidovanie a aktualizácia 

Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií v súlade s Európskym kvalifikačným 

rámcom. 

Národná sústava kvalifikácií zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty 

ich získavania. Vytvára tak jednotný, prehľadný a transparentný systém uznávania kvalifikácií, 

z ktorého môžu ťažiť jednotlivci, zamestnávatelia, ako aj vzdelávacie inštitúcie pri tvorbe vzdelávacích 

programov. 

http://www.kvalifikacie.sk/
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Národná sústava povolaní v SR 
Kľúčovou základňou pri tvorbe a rozvoji kvalifikácií v systéme vzdelávania a odbornej prípravy 

založenej na vzdelávacích výstupoch/výsledkoch vzdelávania je Národná sústava povolaní (NSP). 

Národné štandardy zamestnaní sú stavebnými blokmi pre tvorbu kvalifikácií. Tieto štandardy sú 

vytvorené zamestnávateľmi, prekonzultované s ďalšími relevantnými partnerskými inštitúciami 

a schválené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

MPSVR SR ako gestor národného projektu úlohy NSP rozdelilo do 3 relatívne samostatných etáp: 

NSP I: Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania 

a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej a národnej 

klasifikácie zamestnaní, 

NSP II: Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb 

trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní, 

NSP III: Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu 

požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti 

sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie 

zamestnaní. 

Ďalšie informácie o projekte: www.sustavapovolani.sk. 

Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II – Trendy práce 
Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II reaguje na aktuálne celospoločenské výzvy 

v oblasti trhu práce a vzdelávania. Je priamym pokračovaním Národného projektu Prognózy vývoja na 

trhu práce v SR realizovaného v rokoch 2014-2015, v rámci ktorého boli prvýkrát v podmienkach SR 

jasne definované a kvantifikované potreby trhu, uplatniteľnosť absolventov a vyvinutý prvý systém 

prognózovania vývoja na trhu práce a systém sledovania uplatnenia absolventov na trhu práce 

v rozsahu a štruktúre výnimočnej na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Výsledky začali byť 

používané a chápané nielen v odbornej, ale aj v širšej laickej verejnosti. 

Realizáciou tohto projektu bude vybudovaný efektívny systém zberu, analýz a vyhodnocovania 

relevantných a podrobných informácií o potrebách trhu práce a uplatnení absolventov stredných 

a vysokých škôl, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k zamedzeniu ďalšieho vzďaľovania systému 

vzdelávania od reálnych potrieb trhu práce a s tým súvisiacich ďalších problémov. Bez informácií 

o krátkodobých a strednodobých prognózach dopytu a ponuky na trhu práce nie je možné zamedziť 

ďalšiemu negatívnemu vývoju a ani efektívne riešiť existujúce disparity medzi ponukou a dopytom na 

trhu práce 

http://www.sustavapovolani.sk/
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V rámci NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR II bude každoročne v rokoch 2018-2020 realizovaných 

8 hlavných aktivít: 

1. Komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu 

2. Analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz 

3. Uplatnenie a uplatniteľnosť absolventov stredných a vysokých škôl 

4. Terénne prieskumy u zamestnávateľov, živnostníkov, študentov a o plánovaných investíciách 

5. Krátkodobé prognózy potrieb zamestnancov a živnostníkov, nezamestnanosti a absolventov 

prichádzajúcich na trh práce 

6. Strednodobé prognózy potrieb zamestnancov a živnostníkov, nezamestnanosti a absolventov 

prichádzajúcich na trh práce 

7. Prognóza nesúladu na trhu práce a odporúčania pre trh práce 

8. Užívateľský nástroj prezentácie výsledkov 

Bolo vytvorené webové sídlo je súčasťou ôsmej aktivity projektu a budú naň postupne dopĺňané ďalšie 

informácie v zmysle oficiálneho harmonogramu projektu. Jeho cieľom je sprostredkovať pohľad na 

budúcnosť na trhu práce, ako aj uplatniteľnosť absolventov pre širokú verejnosť. 

Snahou riešiteľov projektu je dosiahnuť takú dátovú základňu o budúcom vývoji na trhu práce, ktorá 

umožní na štátnej a regionálnej úrovni systematicky ovplyvňovať a podporovať väčšiu zhodu medzi 

štruktúrou pracovných príležitostí a štruktúrou pracovných síl. 

Je tiež veľmi dôležité chápať nevyhnutnosť vytvorenia komplexného systému prognóz vývoja na trhu 

práce a jeho kontinuálnej inovácie a aktualizácie aj v širšom a dlhodobom kontexte.  

Ďalšie informácie o projekte: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-

zamestnanosti/np-prognozy-vyvoja-trhu-prace-sr-ii/. 

IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 
Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora 

prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom 

je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby 

vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IT. Hlavný cieľ projektu sa napĺňa 

realizáciou dvoch odborných aktivít: 

1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť 

2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť 

Projekt je financovaný z OP Ľudské zdroje, prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických 

informácií SR, partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita 

v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská 

univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley 

a Slovenskou informatickou spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-prognozy-vyvoja-trhu-prace-sr-ii/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-prognozy-vyvoja-trhu-prace-sr-ii/
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moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo 

vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. 

Realizácia projektu je naplánovaná od septembra 2016 do októbra 2020. 

Cieľová skupina projektu: 

• 33 000 žiakov základných a stredných škôl 

• 3 000 študentov vysokých škôl 

• 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov 

• 20 vysokoškolských učiteľov 

Počty zapojených škôl v projekte je 436, pričom najväčší počet zapojených škôl je práce s Košického 

regiónu (24,3 %). Z celkového počtu 106 škôl je 56 základných škôl (z toho 18 priamo z mesta Košice), 

a 50 stredných škôl (z toho 16 gymnázií a 11 odborných škôl priamo z mesta Košice). 

Košický kraj 106 

Prešovský kraj 88 

Banskobystrický kraj 63 

Žilinský kraj 58 

Nitriansky kraj 44 

Trenčiansky kraj 43 

Trnavský kraj 34 

SPOLU 436 

Tabuľka 13 Prehľad škôl zapojených do projektu IT akadémia 

Ďalšie informácie o projekte: www.itakademia.sk. 

Projektu, z pohľadu vzdelávania, sa venuje tiež materiál Analýza súčasného stavu v oblasti 

celoživotného vzdelávania pre IT sektor v regióne Košického kraja (výstup O201 projektu Tvorba 

verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja). 

Aktívna politika trhu práce 
Úlohou aktívnej politiky trhu práce (APTP) je predovšetkým vytvárať priestor pre uľahčenie 

a urýchlenie prechodu nezamestnaných občanov do pracovného procesu resp. do začatia samostatnej 

zárobkovej činnosti a prostredníctvom špecifických programov udržiavať a zvyšovať schopnosť ľudí 

pracovať a nájsť si svoje miesto na trhu práce. V rámci APTP sa realizujú a podporujú opatrenia, 

programy, projekty a aktivity, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu UoZ, najmä znevýhodnených na 

trhu práce, prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP). 

http://www.itakademia.sk/
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Jednotlivé AOTP možno členiť podľa ich zamerania na opatrenia a príspevky zvyšujúce zamestnateľnosť 

uchádzačov o zamestnanie, opatrenia zvyšujúce zamestnanosť podporou vytvárania nových 

pracovných miest a opatrenia a príspevky podporujúce udržanie existujúcich PM. 

Služby zamestnanosti predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu 

práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní 

aktívnych opatrení na trhu práce. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, ktoré 

vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti. 

Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce sa realizujú aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku). Pre potreby analýzy je zaujímavá oblasť vzdelávania uchádzačov o zamestnanie, 

kde môžeme zaradiť pomoc ako: 

KOMPAS+ Kompetenčný kurz na účely KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na 

uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií 

v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu. 

RE-PAS+ Rekvalifikácia na účely REPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa 

na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností 

v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. 

Úrad práce ako poskytovateľ pomoci pre uchádzača o zamestnanie rekvalifikáciu nevyhľadáva a ani 

nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom rekvalifikácie. Uchádzač o zamestnanie evidovaný na 

úrade práce si sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, 

o ktorú má záujem a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu. Tento systém je preto 

individuálny a závislý na aktívnom zapojení samotného uchádzača o zamestnanie. 

Ďalšie informácie o aktívnej politike trhu práce: www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-

aktivnych-opatreni-na-trhu-prace.html?page_id=13313. 

Bližšie sa problematikou trhu práce a služieb zamestnanosti zaoberá materiál Analýza vývoja trhu práce 

v regióne Košického kraja (výstup O203 projektu Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy 

pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja). 

  

http://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace.html?page_id=13313
http://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace.html?page_id=13313
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Porovnateľné analýzy v iných krajinách 

Regionálna inovačná stratégie Juhomoravského kraja 2014–2020 
Regionálna inovačná stratégie Juhomoravského kraja 2014–2020 (ďalej len RIS JMK) je základným 

strategickým dokumentom Juhomoravského kraja a štatutárneho mesta Brna pre realizáciu politiky na 

podporu konkurencieschopnosti, založenej predovšetkým na inováciách a maximalizácii 

hospodárskych prínosov verejných investícií do výskumu a vzdelávania. Ide už o štvrtú generáciu RIS. 

Prvá generácia bola pripravená v roku 2002, druhá v roku 2005, tretia v roku 2009. Tretia generácia RIS 

JMK bola súčasne schválená ako strategický dokument štatutárneho mesta Brna a JMK. 

Štvrtá generácia dokumentu sa sústreďuje na posilnenie kľúčových oblastí priemyslu: 

 strojárenstvo 

 elektrotechnika, presné meracie prístroje 

 počítačová bezpečnosť 

 biotechnológia 

RIS je pripravovaná tak, aby nadväzovala na nadradené stratégie (Stratégia rozvoja Juhomoravského 

kraja, prípadne Stratégia pre Brno). Vyššie stratégie poukazujú na základné smery vývoja, pričom RIS 

JMK ich potom konkrétne rozpracováva do priorít, cieľov, aktivít a projektov/programov. Brnenské 

zastupiteľstvo jednohlasne prijalo RIS JMK 2014-2020 na svojom zasadnuté v roku 2014. 

 

Obrázok 4 Štruktúra Regionálnej inovačnej stratégie Juhomoravského kraja 
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RIS JMK je formulovaná na základe širokého zapojenia relevantných partnerov vzdelávacieho, 

výskumného a inovačného ekosystému južnej Moravy. Kľúčové problémy, návrhy na ich riešenia, 

formulácia cieľov, opatrení a projektov, sú výstupom niekoľkých jednaní pracovných skupín kľúčových 

hráčov regiónu. RIS JMK bola rozpracovaná na jednotlivé stupne (viď Obrázok 4 Štruktúra Regionálnej 

inovačnej stratégie Juhomoravského kraja, str. 78) 

Sú určené kľúčové oblasti zmien, ktoré sa chcú v rámci stratégie dosiahnuť (napr. Európske špičkové 

školstvo). Každá kľúčová oblasť je ďalej rozpracovaná na ciele, ktorých dosiahnutie bude možné 

kontrolovať pomocou presne určených indikátorov. Tiež sú v stratégii uvedené konkrétne typové 

aktivity/projekty, ktoré bude potrebné realizovať na dosiahnutie toho ktorého cieľa 

Návrh cieľov a aktivít vzniká na stretnutia pracovných skupín a na základe následnej komunikácie 

s hlavnými hráčmi (zástupcami verejného sektora alebo zástupcami podnikateľského sektora). 

Podmienkou je, aby boli ciele v súlade s nadriadenými stratégiami. V niektorých prípadoch sa 

identifikovali podmienky a bariéry realizácie kľúčových oblastí zmien. 

Pre úspešné naplnenie stratégie bola vytvorená štruktúra, ktorá má zabezpečiť plnenie stratégie. Bol 

určený Riadiaci výbor zložený z predstaviteľov vysokých škôl, Akadémie vied ČR, zástupcov kľúčových 

hospodárskych domén a samosprávy. Riadiaci výbor RIS JMK priebežne hodnotí návrhy na nové 

projekty, ktoré vznikli z jednania pracovných skupín a monitoruje dosiahnutý pokrok pri realizácii 
stratégie. Ako výkonná jednotka koordinácie a realizácie RIS bola založené záujmové združenie 

právnických osôb. 

V rámci stratégie je pripravený konkrétny akčný plán (ako príloha stratégie), kde je uvedený prehľad 

projektových zámerov (názov projektu, krátky popis, kto je nositeľom, aké sú predpokladané náklady, 

z akých zdrojov sa bude projekt realizovať, v akom je stave – zámer/príprava/realizácia). Ide o portfólio 

projektových zámerov, ktoré majú naplniť stanovené ciele stratégie. Priebežne sa monitoruje 

implementácia stratégie a tiež sa hodnotí dopad stratégie, aby bolo možné revidovať smerovanie 

stratégie a použité nástroje. 

Stratégia je komunikovaná verejnosti prostredníctvom vlastnej webstránky, newslettera, ako aj 

tlačových správ o aktivitách v tejto oblasti. Je organizovaná výročná konferencia RIS, ktorej cieľom je 

oboznámiť zástupcov regionálneho ekosystému s aktuálnym stavom kľúčových projektov, ktoré sú 

realizované vo všetkých pracovných skupinách. Je to tiež miesto pre neformálne stretnutia, vytváranie 

networkingu, posilnenie partnerstiev a zviditeľnenie stratégie ako takej. 
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