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Úvod 

Školský systém je základným pilierom každej spoločnosti, a preto by mal byť našou prioritou. Sú 

potrebné zmeny či už na úrovni reformy samotného školstva, postavení učiteľov, zmeny potrebné či už 

na základnom, strednom, univerzitnom stupni, ako aj zmeny v oblasti celoživotného vzdelávania. 

Vzdelávanie a jeho kvalita musí byť celospoločenskou a apolitickou prioritou. Musí produkovať ľudí 

ovládajúcich jazyky, pripravených pre prax vedomosťami a mäkkými zručnosťami, ktoré pomáhajú 

adaptácii na meniace sa prostredie a požiadavky trhu práce. 

Dnešná mladá generácia je aktívnejšia, rozhľadenejšia a náročnejšia. Na školy to kladie väčšie nároky 

a dôraz na modernizáciu náboru a komunikácie so záujemcami o vzdelávanie. Je potrebné uvažovať 

v nových líniách a tendenciách, kde by došlo k zapojeniu študentov procesov a výučby, zatraktívneniu 

modelov výučby, využitie platforiem pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu. Cieľom všetkých zmien by 

malo byť zameranie sa na zvýšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, čo synergicky vedie 

k zvýšeniu atraktivity každej školy. 

Neustále vzdelávanie sa stáva dôležitejším než samotné okamžité vedomosti. To znamená, že 

sebamotivácia a zvyk sa neustále učiť až do záveru produktívneho veku, schopnosť koncentrovať sa 

a tímovo spolupracovať plus improvizovať, budú predstavovať príklad meta-zručností. Podľa Harvard 

Business Review náš svet už prešiel od industriálnej ekonomiky k poznatkovej ekonomike a aktuálne 

sme na ceste od poznatkovej ekonomiky k ľudskej, či humánnej ekonomike, kde bude rastúci dopyt po 

ľudskom faktore v kombinácii s technológiami a strojmi. Preto by práve vzdelávanie a smerovanie 

k nových technológiám malo byť v budúcnosti kľúčové.  
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Zhrnutie analýzy 

Slovenský vzdelávací systém je zložený z viacerých úrovní (z pohľadu veku vzdelávaných osôb): 

primárny, sekundárny, terciárny, od úrovne materských škôl po úroveň vzdelávacích inštitúcií ďalšieho 

vzdelávania. Problematika projektu LearnIT.ke sa orientuje na nasledujúce stupne: základné školy, 

stredné školy, vysoké školy, Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania.  

Z hľadiska porovnania slovenského vzdelávacieho systému so štandardizovanými typmi vzdelávacích 

systémov v Európe je súčasný vzdelávací systém v SR nesúrodý. Najmä na nižšej úrovni ide 

o komplikovaný systém prechodov medzi rôznymi druhmi škôl s rôznymi kurikulami počas nižšieho 

sekundárneho vzdelávania, čo má za následok odliv talentovaných žiakov z niektorých škôl (odliv 

žiakov v priebehu druhého stupňa základnej školy na iné typy škôl). 

Z hľadiska dlhodobého demografického vývoja sa slovenský vzdelávací systém bude musieť 

vysporiadať s poklesmi žiakov a študentov (hoci od roku 2014 sa počty študentov stabilizovali), 

pričom bude narastať podiel žiakov a študentov z marginalizovaných rómskych komunít. 

Školstvo je oblasť, ktorej výsledky rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej spoločnosti. Vo 

všeobecnosti môžeme skonštatovať, že existujú dve vzdelávacie cesty: jedna cesta vedie od základnej 

školy cez gymnázium, resp. SOŠ a vysokú školu ku zamestnávateľovi; druhá od základnej školy, cez 

strednú školu priamo k zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je ten, kto overuje kvalitu absolventa 

v pracovnom procese, jeho odborné kompetencie a zručnosti. Je potrebné vytvorenie takej efektívnej 

štruktúry vzdelávania, aby to zodpovedalo požiadavkám trhu práce a zároveň v ňom boli 

zohľadnené špecifiká regiónu. 

V našom školskom systéme existujú dve úrovne, a to systém regionálneho školstva, ktorý zahŕňa 

základné a stredné školy a systém vysokého školstva. Vzdelávanie v základných školách 

a v stredných školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Obsah vzdelávania je pre 

jednotlivé stupne vzdelania určený vzdelávacími štandardmi v štátnych vzdelávacích programoch 

(ŠVP). Súčasťou ŠVP je rámcový učebný plán, ktorý obsahuje vzdelávacie oblasti a zoznam povinných 

a voliteľných vyučovacích predmetov. Druhým stupňom programového systému je tvorba vlastných 

školských vzdelávacích programov (ŠkVP) na úrovni každej školy. Tu sa už zohľadňujú špecifiká 

a potreby tej ktorej školy. Na druhej strane, ak sa na školstvo pozeráme z hľadiska potrieb praxe, jeho 

hlavnou úlohu by mala byť príprava absolventov potrebných na čo najplynulejší prechod do praxe na 

pracovné miesta nevyžadujúce si vysokoškolské vzdelanie. Hlavnú ťarchu pri plnení tejto úlohy nesie 

práve odborné školstvo. 

Školský vzdelávací program na základných školách by mal zohľadniť reálne potreby detí ako 

budúcich používateľov IKT, s výhľadom do budúcnosti. Vzhľadom na rozsah výučby IT na základných 

školách v prvom stupni (informatika v 3-4 ročníku) je vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho 

programu príliš ambiciózny. Namiesto teoretických základov informatiky by sa predmet mal zamerať 
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na manuálne zručnosti, na algoritmické riešenie úloh resp. na prácu s textom, obrázkami, animáciami, 

zvukom. Na druhom stupni je predmet informatika zväčša kopíruje 1. stupeň, pričom sú obsahy 

zbytočne duplicitné, s minimálnymi rozdielmi. Informatika by mala prezentovať a vysvetľovať prácu 

s novou technológiou a zároveň by mala byť aplikovaná do iných predmetov ako nástroj. 

Pri výuke informatiky na gymnáziách sa najviac prejavuje systematická chyba v štátnom vzdelávacom 

programe, v ktorom nie je miesto pre techniku, technické vedy. Informatika sa priraďuje k matematike 

a ostatným prírodným vedám, aj napriek tomu, že digitálna gramotnosť má viac technickú povahu. 

Učebný plán predmetu informatika má nedostatok vyučovacích hodín, čo je pre potreby IT 

sektora neakceptovateľne málo. Do rýchlo sa meniacej IT oblasti je potrebné integrovať prierezovo 

predmet informatika do ostatných predmetov. Vzdelávací štandard je napísaný nejednoznačne, takže 

rozdiely rôznych škôl môžu byť veľmi veľké. Cieľom informatiky na stredných školách by malo byť: 

používať IT efektívne a bezpečne a rozumieť, ako funguje technika. Súčasťou toho je algoritmické 

myslenie a použitie IT ako nástroja na riešenie problémov. Štátne vzdelávacie programy pre SOŠ 

kopírujú obsah štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s pridaním špecifík pre daný 

študijný/učebný odbor. Chýba vízia uplatnenia sa absolventov SOŠ ako IT špecialistov budúcnosti. Iba 

skupina študijných odborov 25 Informačné a komunikačné technológie je zameraný konkrétne na IT 

špecialistov, potom čiastočne skupina študijných odborov 26 Elektrotechnika.  

V roku 2018 bolo v košickom regióne spolu 308 základných škôl. Priamo v meste Košice sa 

nachádza 48 základných škôl. Na celoslovenskej úrovni sa pokles žiakov prvého stupňa základných 

škôl zastavil v roku 2010, po ktorom nastúpila rastová fáza, ktorá trvala do roku 2018. Počet žiakov 

druhého stupňa klesal až do roku 2016, kedy dosiahol svoj minimum. Vývoj počtu žiakov základných 

škôl na území mesta Košice odráža celoslovenské trendy. V celkových číslach počet žiakov ZŠ mierne 

klesá do roku 2014. Po tomto roku je vidieť mierny nárast, ktorý by mal podľa prognóz CVTI naďalej 

pokračovať až do roku 2025. Z hľadiska vedomostného hodnotenia je z 10 najlepšie hodnotených ZŠ 

v regióne 7 priamo z mesta Košice. Iným relevantnými nástrojmi na hodnotenie úrovne školy a žiaka sú 

externé merania na celoštátnej úrovni ako sú Testovanie 5 a Testovanie 9, kde košické ZŠ dosahujú 

nadpriemerné výsledky. Na základných školách sa učí predmet informatika, prípadne informatická 

výchova, a to buď formou povinného alebo nepovinného predmetu. Z analýzy vyplynulo, že vyše 80% 

košických škôl má predmet informatika, resp. informatická výchova už na prvom stupni a  na 

96% škôl je predmet informatika na druhom stupni. Okrem toho môžu študenti navštevovať 

záujmové krúžky zamerané na problematiku IT. Zistili sme, že iba 47% skúmaných ZŠ (v počte 32 

škôl) v rámci svojej krúžkovej činnosti poskytuje mimoškolské aktivity zameraná na IT 

(v podobe krúžkov ako: Počítačový krúžok, Hravá Informatika, Internetový krúžok, Programovanie, 

Počítačové animácie, Lego robotika a iné). 

V roku 2018 bolo v košickom regióne 35 gymnázií, 61 stredných odborných škôl a 26 špeciálnych 

odborných škôl, na ktorých študovalo viac ako 25 000 študentov. Z nich najlepšie hodnotené sa 

nachádzajú priamo v meste Košice. V regióne sme identifikovali 9 stredných škôl so zameraním na 

IT, pričom priamo v meste Košice sa nachádza 5 z nich. Tieto školy ročne vyprodukujú približne 600 
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absolventov, pričom menej ako polovica pokračuje v štúdiu na vysokej škole. V posledných dvoch 

rokoch je vidieť snahu škôl o zvýšenie počtu absolventov. 

• Na SOŠ technickej v Michalovciach zaviedli ďalší študijný odbor 2561 M Informačné a sieťové 

technológie, ktorý bude mať absolventov o tri roky. 

• Na SOŠ, Ostrovského 1, Košice za v tomto školskom roku zaviedol nový experimentálny študijný 

odbor 2565 Q Špecialista informačnej bezpečnosti, ktorý reaguje na rozvoj a trendy v oblasti 

informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti 

bezpečnosti informačných systémov. 

• SPŠ elektrotechnická v Košiciach svojou dlhoročnou snahou o zlepšenie kvality školy dosiahla, 

že počet uchádzačov o štúdium prevýšil počet prijatých študentov. 

Napriek snahám škôl, nie je počet absolventov postačujúci na pokrytie dopytu po pracovnej sile 

v regióne. Školy si aktívne uvedomujú potrebu propagácie na základných školách s cieľom osloviť 

aktívnych študentov so záujmom pre IT. 

V súčasnosti neexistuje objektívny systém hodnotenia kvality škôl vzdelávajúcich v IKT odboroch, 

pričom štát o efektívne vynaloženie finančných prostriedkov akoby ani nemal záujem. Samosprávne 

kraje často preferujú lokálne záujmy škôl o vzdelávanie v ťažko uplatniteľných odboroch aj napriek 

tomu, že požiadavky trhu práce sú v súčasnosti úplne iné. 

Vysoké školstvo plní v modernej spoločnosti tri hlavné úlohy: umožňuje získanie najvyšších stupňov 

vzdelania, je základom výskumného a vývojového potenciálu krajiny a poskytuje spoločnosti ďalšie 

špecifické služby obvykle súvisiace s jej rozvojom a s rozvojom regiónu. Vysoké školy by mali reagovať 

citlivo na aktuálne a očakávané potreby spoločenskej a hospodárskej praxe, pretože práve vysoké 

školstvo predstavuje motor rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska. Košice sú významným 

univerzitným a vysokoškolským vzdelávacím centrom. V Košickom kraji sa nachádzajú 2 univerzity, 

ktoré sa zameriavajú na IKT – Technická univerzita v Košiciach a Univerzita P. J. Šafárika. Aj napriek 

vysokému záujmu študentov o štúdium technických smerov a kvalitného personálneho a technického 

vybavenia oboch univerzít, nedokážu v krátkodobom/strednodobom horizonte uspokojiť rastúci dopyt 

po IT špecialistoch (nedostatočný počet absolventov IT odborov). 

Zmeny v školstve neboli riadené systematicky, skôr sporadicky. V rámci aktivít vlád sa striedali 

obdobia, kedy sa v školstve uskutočnili hlbšie zmeny, s obdobiami, kedy sa mu nevenovala dostatočná 

pozornosť. Oblasť školstva nie je vždy prioritou pri získavaní financií z verejných zdrojov. V roku 2013 

bola vypracovaná Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho 

rozvoja (neprináša definitívne riešenia, skôr naznačuje, ktorým smerom by bolo potrebné sa pohnúť). 

Neskôr v roku 2018 bo vypracovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý obsahuje 

dlhodobú koncepciu výchovy a vzdelávania a mal by pokryť dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti 

výchovy a vzdelávania na obdobie 10 rokov. Napriek snahám o zavedenie zmien, sú reálne výsledky 

a zmeny nepostačujúce, ak berieme do úvahy blížiace sa IT trendy a IT zmeny v systéme vzdelávania.  
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Systém vzdelávania na Slovensku 

Celoživotné vzdelávanie je v zmysle Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov definované ako všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu 

života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. V rámci EÚ je pod pojmom celoživotné 

vzdelávanie označované vzdelávanie počas celého života, ktoré zahŕňa vzdelávanie občanov 

v predproduktívnom veku (formálne vzdelávanie v rámci školského systému) a v produktívnom veku 

(formálne a neformálne inštitucionalizované vzdelávanie v rámci ďalšieho vzdelávania). 

Celoživotné vzdelávanie je realizované v rámci tzv. výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorej cieľom je 

zabezpečovať, umožňovať, uspokojovať a primerane rozvíjať diferencované individuálne osobnostné 

vlastnosti, záujmy a schopnosti účastníkov výchovy a vzdelávania a v súlade so spoločenskými 

potrebami, požiadavkami a možnosťami prispievať k trvalému rozvoju spoločnosti. Výchovno-

vzdelávacia sústava je subsystémom sústavy spoločenských inštitúcií zabezpečujúcich ústavné právo 

občanov na vzdelanie. Na Slovensku tvoria výchovno-vzdelávaciu sústavu dva systémy: 

1. školský systém (školské vzdelávanie, alebo sústava škôl a školských zariadení) je subsystémom 

výchovno-vzdelávacej sústavy a tvorí jej nosnú súčasť. Školský systém predstavuje sústavu 

inštitúcií tzv. formálnej edukácie, ktorá je kombinovaná: vertikálna (existujú súbežne rôzne typy 

škôl na úrovni školopovinnosti), horizontálna (jednotný integrovaný systém na úrovni 

školopovinnej dochádzky) a pluralitná (zahŕňa štátne, verejné a súkromné inštitúcie). Školský 

systém má tri úrovne (primárny, sekundárny a terciárny) organizované do dvoch subsystémov 

školstva: 

a. systém regionálneho školstva: zahŕňa materské školy, základné školy, stredné školy 

a školské zariadenia (v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) 

b. systém vysokého školstva zahŕňa vysoké školy (v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách) 

Nižšie sú rozpísané charakteristické črty jednotlivých systémov, ktoré v rámci analýzy budú 

zhodnotené so zameraním na zavedenie, prípadne rozšírenie nových oblastí pre vzdelávanie 

a prípravu pracovnej sily pre IT sektor. 

 

2. systém ďalšieho vzdelávania (ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania 

dosiahnutý v školskom vzdelávaní): sústava vzdelávacích inštitúcií pre formálne a neformálne 

vzdelávanie občanov, najmä v produktívnom veku. Systém ďalšieho vzdelávania zahŕňa štátne, 

verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie. Môžeme sem zaradiť rozličné akreditované 

a neakreditované vzdelávacie inštitúcie a zariadenia (v zmysle Zákona č. 568/2009 Z. z. 

o celoživotnom vzdelávaní), neškolské inštitúcie a organizácie, ktoré sa podieľajú na výchove 

a vzdelávaní (napr. registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske združenia, 

záujmové združenia a spolky, kultúrno-osvetové inštitúcie, vedecké spoločnosti a organizácie, 

verejné informačné a komunikačné prostriedky) 
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Obrázok 1 Školský systém na Slovensku: predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie1 

 

Obrázok 2 Školský systém na Slovensku: postsekundárne, vyššie odborné a terciárne vzdelávanie2 

Výchovno-vzdelávacia sústava je na Slovensku silne heterogénna v oboch svojich systémoch: 

rôznorodosť sa prejavuje v samotnej motivácii rôznych typov vzdelávacích inštitúcií (od naplnenia 

spoločenskej potreby po vzdelávaní a výchove detí až po motiváciu dosiahnuť zisk a osobný prospech), 

v cieľových skupinách, ktoré sú do vzdelávania zapojené (deti a mládež, zamestnanci, nezamestnaní, 

minoritné skupiny atď.), v spôsobe organizácie a činnosti inštitúcií (od silne organizovaných štruktúr 

až po neformálne vzdelávacie skupiny), spôsobe ich financovania (verejné vs. súkromné zdroje) a i. 

  

 
1 Eurypedia, European Commission/EACEA/Eurydice, 2019: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/slovakia_sk 

2  dtto 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_sk
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Hlavným garantom a koordinátorom výchovno-vzdelávacej sústavy na Slovensku je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako ústredný orgán štátnej správy. Úlohy 

a postavenie MŠVVaŠ SR upravuje ustanovenie § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. Na nižších úrovniach vykonávajú riadiace, 

koordinačné a odborné činnosti priamo riadené rozpočtové a príspevkové organizácie MŠVVaŠ SR, 

miestne orgány štátnej správy (Krajské školské úrady) resp. regionálna a miestna samospráva 

(samosprávne kraje a obce). Okrem MŠVVaŠ SR môže byť zriaďovateľov škôl aj Ministerstvo vnútra SR 

a to prostredníctvom svojich okresných úradov (odbor školstva). 

Celkové pôsobenie výchovno-vzdelávacej sústavy upravuje legislatíva, najmä nasledovné zákony: 

• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

• Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších zmien a doplnkov 

• Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave neskorších zmien a doplnkov 

• Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

• Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch 

a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpisy 

a ostatné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov v znení neskorších zmien a doplnkov 

• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

• Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení 

• a ďalšie. 
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Klasifikácia stupňov vzdelávania 

Pre klasifikáciu jednotlivých stupňov vzdelávania na Slovensku sa používa medzinárodná štandardná 

klasifikácia vzdelávania ISCED 3 . ISCED je referenčná klasifikácia pre organizovanie vzdelávacích 

programov a príslušných kvalifikácií podľa úrovní vzdelávania a odborov. ISCED je produktom 

medzinárodného konsenzu a bola vytvorená organizáciou UNESCO. Klasifikácia slúži ako nástroj na 

porovnávanie, kompiláciu a prezentáciu štatistických údajov o vzdelávaní v rámci jednotlivých krajín 

ale aj medzinárodne. Podľa tejto klasifikácie sa postupuje v Európskej únii a túto klasifikáciu akceptujú 

aj iné medzinárodné organizácie (napr. OECD). 

Základnou jednotkou klasifikácie v ISCED je vzdelávací program. Vzdelávacie programy a príslušné 

kvalifikácie v rámci úrovní ISCED 2011 sú rozlíšené do štyroch podkategórií: 1. bez ukončenia úrovne 

bez priameho prístupu k vyššej úrovni ISCED, 2. čiastočné ukončenie úrovne bez priameho prístupu 

k vyššej úrovni ISCED, 3. ukončenie úrovne bez priameho prístupu k vyššej úrovni ISCED a 4. ukončenie 

úrovne s priamym prístupom k vyššej úrovni ISCED. 

Aktuálna verzia ISCED 2011 (platná od roku 2014) zaviedla okrem členenia do stupňov vzdelania aj 

členenie vzdelávacích programov na všeobecné a odborné a v treťom rozmere členenie podľa 

ukončenia úrovne a prístupu. ISCED 2011 definuje nasledovné stupne vzdelania: 

• 0 – vzdelávanie pre najmenšie deti 

• 1 – primárne vzdelávanie 

• 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

• 3 – vyššie sekundárne vzdelávanie 

• 4 – postsekundárne neterciárne vzdelávanie 

• 5 – vyššie odborné vzdelávanie 

• 6 – bakalárska úroveň vzdelávania 

• 7 – magisterská úroveň vzdelávania 

• 8 – doktorandská úroveň vzdelávania 

Priebeh vzdelávania v rámci Slovenského vzdelávacieho systému podľa jednotlivých stupňov ISCED 

ukazuje Obrázok 3. 

 
3 International Standard Classification of Education (http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-

education-isced). 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
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Obrázok 3 Priebeh vzdelávania v SR podľa ISCED 20114 

 
4 Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk/priebeh-vzdelavania-v-sr-podla-isced-2011) 

http://www.minedu.sk/priebeh-vzdelavania-v-sr-podla-isced-2011
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Porovnanie vzdelávacích systémov 

Z hľadiska porovnania slovenského vzdelávacieho systému so štandardizovanými typmi vzdelávacích 

systémov v Európe je súčasný vzdelávací systém v SR nesúrodý a ako jeden z mála (len päť v rámci EÚ) 

nezapadá do štandardizovanej typológie. 

Uvedená typológia podľa zdrojov Európskej komisie (Eurydice6 ) obsahuje tri štandardizované modely 

vzdelávacích systémov: 

A. Jednotná štruktúra (ISCED 1 a ISCED 2): 

Vzdelanie je od začiatku do konca povinnej školskej dochádzky poskytované bez prechodov 

medzi primárnym a nižším sekundárnym vzdelávaním, pričom všeobecné vzdelanie je 

poskytované spoločne pre všetkých žiakov (tento model je charakteristický pre Fínsko, Nórsko, 

Dánsko, Švédsko, Estónsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, 

Albánsko, Macedónsko). 

B. Jednotné jadrové kurikulum – spoločné základné osnovy (ISCED 2): 

Po úspešnom ukončení primárneho vzdelávania (ISCED 1) prechádzajú všetci študenti do 

nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2), kde sa učia podľa rovnakého spoločného 

jadrového kurikula (tento model je charakteristický pre Anglicko, Írsko, Francúzsko, Belgicko, 

Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, a Turecko). 

C. Diferencované nižšie stredné vzdelávanie – rozdielne vetvy/prúdy (ISCED 2): 

Po úspešnom absolvovaní primárneho vzdelania sa študenti delia do rôznych vzdelávacích 

trajektórií alebo špecifických druhov škôl, a to buď na začiatku alebo v priebehu nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. V niektorých krajinách sa delia do špecifických prúdov odborného, 

technického alebo všeobecného vzdelávania. V iných krajinách sa delia do rôznych druhov 

všeobecného vzdelávania. Po ukončení štúdia dostávajú rôzne druhy dokladov o vzdelaní (tento 

model je charakteristický pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Litvu, Luxemburg, 

Lichtenštajnsko). 

Okrem uvedených štandardných modelov vzdelávacích systémov sa v EÚ vyskytuje neštandardný 

zmiešaný model v krajinách V4 a v Lotyšsku. Tieto krajiny sú charakteristické pomerne komplikovaným 

zmiešaným systémom, ktorý nezapadá do žiadneho z uvedených troch štandardných modelov. Povinná 

školská dochádzka je v týchto krajinách organizovaná na základe jedno-štruktúrového modelu, avšak 

vo veku 10 až 13 rokov môžu študenti prechádzať do iných druhov škôl poskytujúcich nižšie alebo aj 

vyššie sekundárne vzdelávanie. Týmto je narušená celistvosť blokov ISCED 1 a ISCED 2 v rámci 

vzdelávacieho systému, resp. aj celistvosť poskytovania jadrového kurikula. Z hľadiska uvedenej 

štandardnej typológie teda slovenský systém predstavuje jedno-štruktúrový model s atypickým 

odlivom žiakov v priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania (t. j. druhého stupňa základnej školy - 

ISCED 2) na iné typy škôl. 

  



  

 

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 

 

L929O201 | Analýza vzdelávania pre IT sektor Strana 15 

Uvedená atypickosť vzdelávacieho systému a najmä odliv niektorých žiakov do rôznych typov škôl 

v priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania má nasledovné prejavy: 

• prispieva k jeho celkovej segregácii (odčerpaním talentovaných žiakov resp. žiakov s lepším 

sociálnym zázemím); 

• prispieva k štrukturálnemu nesúladu medzi vzdelávaním a dopytom na trhu práce (odkladaním 

rozhodnutia o profesionálnej orientácii žiakov a zmenšovaním vstupnej kohorty pre stredné 

odborné školstvo); 

• narúša poskytovanie jadrového kurikula (napríklad pri porovnaní vzdelávania žiakov, ktorí 

odídu na bilingválne gymnáziá po 8. ročníku základnej školy a žiakov, ktorí absolvujú 9. ročník 

základnej školy). 

Súčasný komplikovaný systém prechodov medzi rôznymi druhmi škôl s rôznymi kurikulami počas 

nižšieho sekundárneho vzdelávania na Slovensku prakticky znemožňuje systematické stimulovanie 

talentovaných žiakov prostredníctvom vertikálnej integrácie na národnej úrovni. 

 

Obrázok 4 Populačné trendy na Slovensku: vývoj počtu žien v reprodukčnom veku a počtu narodených detí5 

Pri pohľade na vzdelávanie a jeho budúci vývoj, je potrebné brať do úvahy aj demografický vývoj na 

Slovensku (viď Obrázok 4). Z prognózy je zjavné, že podiel počtu žien v plodnom veku a počet 

narodených detí bude mať v uvedenom období klesajúci trend. V strednodobom hľadisku sa slovenský 

vzdelávací systém bude musieť vysporiadať s  poklesmi žiakov a študentov. Uvedený pokles sa na 

 
5 Zdroj: B. Šprocha, B. Vaňo - Ako bude vyzerať Slovensko v roku 2020 a 2035 
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miestnej úrovni premietne do zvýšeného počtu obcí, ktoré budú poskytovanie vzdelávania riešiť 

spoločnými školskými obvodmi. 

Z hľadiska plánovania siete škôl je dôležité aj priestorové rozmiestnenie obyvateľstva. Do roku 2035 sa 

predpokladá pokles podielov detí do 15 rokov v západných a južných okresoch a relatívne vyššiu 

koncentráciu v severných a východných okresoch SR. S uvedenými pomermi súvisí potreba zameriavať 

kapacitnú podporu školskej siete vo forme výstavby škôl prioritne do severnej a východnej časti 

Slovenska a do zázemia veľkých miest. Z demografického hľadiska bude dôležitou veličinou 

vzdelávacieho systému aj vývoj a podiel žiakov a študentov z marginalizovaných rómskych komunít. 

Systém regionálneho školstva 

Regionálne školstvo pozostáva so siete škôl a školských zariadení, kde patria: materské školy, 

základná školy, gymnáziá, stredná odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy) policajné 

školy a školy požiarnej ochrany 6 ), základné umelecké školy, jazykové školy, školské výchovno-

vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, 

školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe, špeciálne výchovné zariadenia 

(diagnostické centrá, reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá), školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie (centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá 

špeciálno-pedagogického poradenstva), školské účelové zariadenia (školy v prírode, zariadenia 

školského stravovania, strediská služieb škole). 

Školstvo je oblasť, ktorej výsledky rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej spoločnosti. Na 

úrovni primárneho ide o vzdelávanie: 

• V materských školách, kde sa získava predprimárne vzdelanie (z hľadiska medzinárodnej 

klasifikácie ide o stupeň ISCED 0). 

• V základných školách (v ročníkoch 1 – 4, ktoré tvoria prvý stupeň základnej školy, sa získava 

primárne vzdelanie (ISCED 1); a v ročníkoch 5 – 9, ktoré tvoria druhý stupeň základnej školy, sa 

získava nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2). 

• V stredných školách je možné získať viacero stredných stupňov vzdelania: 

o nižšie stredné odborné vzdelanie (ISCED 2C), 

o stredné odborné vzdelanie (ISCED 3C), 

o úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 3A), 

o úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A), 

o a vyššie odborné vzdelanie (ISCED 5B). 

  

 
6 Stredné odborné školy, ktoré zriaďuje, riadi a ruší Ministerstvo vnútra SR. 
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Na úrovni sekundárneho vzdelávania umožňuje systém absolvovanie vzdelávania najmä na dvoch 

hlavných typoch škôl: 

• Gymnázium je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ktorá pripravuje žiakov predovšetkým na 

vysokoškolské štúdium. Gymnázium má najmenej štyri a najviac osem ročníkov. Vzdelávacie 

programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu na štúdium na vysokých školách, 

môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. 

Úspešným vykonaním maturitnej skúšky na gymnáziu sa ukončuje úplné stredné vzdelanie. 

Žiaci majú po ukončení gymnázia možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  

• Stredná odborná škola pripravuje žiakov predovšetkým na výkon odborných činností, najmä 

technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, 

správnych, umeleckých a kultúrnych činností. Absolventi získajú vzdelanie vo všeobecných ako 

aj v pracovných vedomostiach. Všeobecné predmety sa vyučujú v rozmere 42% – 45% a na 

prácu zamerané medzi 55% a 58%. Štúdium trvá štyri roky. Úplné stredné odborné vzdelanie 

sa ukončuje úspešným vykonaním maturitnej skúšky. Absolventi strednej odbornej školy môžu 

pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Aj keď sú gymnáziá a stredné odborné školy podľa 

zákona rovnocenné a oprávňujú k štúdiu na vysokej škole, žiaci, so zámerom ďalšieho 

technického štúdia navštevujú zväčša stredné odborné školy. Žiaci, ktorí si zvolia vzdelanie na 

stredných odborných školách, majú zväčša záujem po absolvovaní nastúpiť na trh práce, nechcú 

ale prísť o možnosť štúdia na vysokej škole. 

Stredné odborné školy zároveň umožňujú absolvovanie postsekundárneho neterciárneho vzdelávania  

(ISCED 4; pomaturitné vzdelávanie), resp. vyššieho odborného vzdelávania (ISCED 5), v ktorých sa 

študujúci zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na výkon niektorých 

technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru, resp. umeleckých činností. 

Vzdelávanie v základných školách a v stredných školách sa považuje za sústavnú prípravu na 

povolanie. Okrem hlavnej úlohy plní regionálne školstvo aj ďalšie výchovno-vzdelávacie úlohy. 

Prostredníctvom príslušných výchovných programov poskytuje výchovu a vzdelávanie vo vybraných 

školských zariadeniach (napr. v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach - školských kluboch 

detí, v centrách voľného času, a pod.) Do regionálneho školstva patria aj ďalšie školské zariadenia 

zabezpečujúce podporné a servisné činnosti pre výchovu a vzdelávanie. Sú to školské zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a školské účelové zariadenia. Práve Centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie môžu byť zaujímavé pre potreby tvorby stratégie, 

vzhľadom na ich úlohu pri kariérnom poradenstve pre žiakov a študentov - ako nástroj pre rozširovanie 

povedomia o perspektíve IT vzdelávania. 

Podmienky, za akých môžu byť zriadené školy a školské zariadenia, upravujú príslušné ustanovenia 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Školy a školské zariadenia tvoriace školskú sústavu môže zriaďovať štát (prostredníctvom 

krajských školských úradov), regionálna samospráva (samosprávne kraje), miestna samospráva (obce 



  

 

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 

 

L929O201 | Analýza vzdelávania pre IT sektor Strana 18 

a mestá), fyzické a právnické osoby (súkromné školy a súkromné školské zariadenia) a štátom uznané 

cirkvi a náboženské spoločnosti (cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia). 

Obsah výchovy a vzdelávania 

Obsah vzdelávania je pre jednotlivé stupne vzdelania určený vzdelávacími štandardmi v štátnych 

vzdelávacích programoch (ŠVP), ktoré stanovujú všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, 

ku ktorým má vzdelávanie smerovať. ŠVP vydáva ministerstvo. 

Súčasťou ŠVP je rámcový učebný plán, ktorý obsahuje vzdelávacie oblasti a zoznam povinných 

a voliteľných vyučovacích predmetov s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci 

celého vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti. Vzdelávacími oblasťami sú napríklad Jazyk a 

vzdelávanie, Človek a príroda, Zdravie a pohyb a pod. V rámci vzdelávacích oblastí sa určujú konkrétne 

predmety ako napr. Matematika, Fyzika, Telesná výchova a pod. Rámcové učebné plány určujú taktiež 

rozsah najväčšieho týždenného počtu vyučovacích hodín v príslušnom ročníku vzdelávacieho programu 

a počet hodín, ktoré môže škola použiť na svoje vlastné zameranie v rámci tvorby školského 

vzdelávacieho programu. Rámcové učebné plány sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov 

príslušných školských vzdelávacích programov. 

Druhým stupňom programového systému sú školské vzdelávacie programy (ŠkVP) na úrovni každej 

školy. ŠkVP zohľadňuje špecifické potreby školy na základe požiadaviek rodičov, návrhov a potrieb 

zamestnávateľov, ale aj samotných detí a žiakov a ďalších zainteresovaných, čím sa zvyšuje predpoklad 

pre ich lepšiu prípravu na život, lepšiu zamestnanosť a uplatnenie v praktickom živote. Rozsah hodín, 

ktoré škola môže použiť pri tvorbe svojho školského vzdelávacieho programu, určuje príslušný ŠVP. 

Zamestnanci v regionálnom školstve 

Pedagogickí zamestnanci sa členia na nasledujúce kategórie: učiteľ, majster odbornej výchovy, 

vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy a tréner športovej triedy, 

korepetítor. 

Zaraďujú sa do štyroch kuriérových stupňov (začínajúci zamestnanec, samostatný zamestnanec, 

zamestnanec s prvou atestáciou a zamestnanec s druhou atestáciou) a v závislosti od tohto sa zaraďujú 

do príslušnej platovej triedy. 

Pedagogický zamestnanec môže v rámci funkčného platu dostávať okrem tarifného platu a osobného 

príplatku aj viacero ďalších príplatkov. Ide napríklad o kreditový príplatok, ktorý sa poskytuje 

pedagogickým zamestnancom za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti, ktoré sa štandardne 

uskutočňuje v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

Profesijný rast pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov počas výkonu ich povolania je 

zabezpečený systémom kontinuálneho vzdelávania. Kontinuálne vzdelávanie sa člení na adaptačné 

vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie a funkčné 
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vzdelávanie. Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje absolvovaním akreditovaných vzdelávacích 

programov a je upravené Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov  a Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 445/2009 

Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. Od 1. septembra nadobúda účinnosť aj nový zákon č. 138/2019 Zákon o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom sa 

okrem iného upravujú práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, 

výkon pracovnej činnosti a predpoklady na výkon pracovnej činnosti, kvalifikačné predpoklady na 

výkon pracovnej činnosti a náležitostí s ním súvisiacich, profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov (vzdelávanie, kariérny rast, príplatok za profesijný rozvoj a systém výkonu 

atestácii vo väzbe na profesijné štandardy), systém akreditácií. 

Odborné vzdelávanie a príprava a potreby praxe 

Z hľadiska potrieb praxe má regionálne školstvo za úlohu pripraviť absolventov, ktorí majú vedomosti 

a zručnosti potrebné na čo najplynulejší prechod do praxe na pracovné miesta nevyžadujúce si 

vysokoškolské vzdelanie. Hlavnú ťarchu pri plnení tejto úlohy nesie odborné školstvo uskutočňujúce 

odborné vzdelávanie a prípravu. 

Zrýchľujúci sa globálny vývoj sa premieta do meniacich sa potrieb trhu práce. Ak má odborné školstvo 

dobre plniť svoju úlohu, musí byť schopné na tieto zmeny reagovať. Táto schopnosť sa dá zabezpečiť 

len úzkou spoluprácou odborných škôl so všetkými zainteresovanými, v našom prípade so štátnou 

správou, územnou samosprávou, zamestnávateľmi, stavovskými a profesijnými organizáciami 

a zástupcami zamestnancov. 

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave predpokladá dve úrovne koordinácie 

odborného vzdelávania a potrieb trhu práce, a to celoštátnu úroveň a úroveň samosprávnych krajov. Na 

celoštátnej úrovni plní koordinačnú úlohu Rada pre odborné vzdelávanie a prípravu ako poradný 

orgán vlády. Na krajskej úrovni sú koordinačným orgánmi krajské rady ako poradné orgány predsedov 

samosprávnych krajov. Koordinačné orgány existujú aj na úrovni stavovských alebo profesijných 

organizácií vo forme sektorových rád. 

Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu ako poradný orgán a sektorové rady, ktoré zastrešujú 

smerovanie odborného vzdelávania, sú osobitnou inštanciou, ale podobne kreovanou ako predmetové 

komisie ŠIOV, akurát s väčším zastúpením priemyslu. Ich vplyv na reálne formovanie štátneho 

vzdelávacieho programu, so zreteľom na víziu hospodárstva do budúcnosti a didaktické zásady, je 

obmedzený. 

Základom pre koordináciu odborného vzdelávania na oboch úrovniach sú analýzy a prognózy potrieb 

trhu práce. Tvorba týchto analýz a prognóz je úlohou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

v spolupráci s ostatným zainteresovanými subjektmi v odbornom vzdelávaní. Na základe jej výsledkov 

má MŠSVaŠ SR v spolupráci s ostatnými zainteresovanými subjektmi regulovať zoznam študijných 
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odborov a učebných odborov, samosprávne kraje si majú vytvárať regionálne stratégie výchovy 

a vzdelávania v stredných školách a v súlade s nimi určovať počet tried prvého ročníka stredných škôl. 

Ďalším kľúčovým nástrojom v oblasti riadenia odborného vzdelávania a prípravy sú informácie 

o uplatnení absolventov stredných škôl podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov 

a učebných odborov, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle 2x do roka Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. 

Financovanie regionálneho školstva 

Regionálne školstvo je financované z dvoch skupín zdrojov, a to z verejných zdrojov (normatívov) a zo 

súkromných zdrojov. Rozhodujúci podiel financovania je zabezpečený z verejných zdrojov, na základe 

normatívneho princípu, kedy školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej 

náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento princíp bol zavedený v roku 2013. Financovanie 

regionálneho školstva upravuje najmä Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a  školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Zo štátneho rozpočtu sú financované školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov 

(financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR) a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce, cirkvi, 

súkromného zriaďovateľa a okresného úradu v sídle kraja a ďalšie zariadenia (financované 

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR). Z podielových daní obcí a samosprávnych krajov sú 

financované materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, cirkví a súkromných zriaďovateľov. 

Vysoké školstvo 

Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké inštitúcie, ktoré majú výhradné právo 

poskytovať vysokoškolské vzdelanie. Vysoké školy umožňujú dosiahnutie vzdelania v troch stupňoch: 

1. Vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske (akademický titul bakalár Bc.; úroveň ISCED 

6), ktorý trvá v dennej forme najmenej tri roky a najviac štyri roky a v externej forme najmenej 

tri a najviac päť rokov  

2. Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – magisterské, inžinierske a doktorské (akademické 

tituly: magister Mgr., inžinier Ing., doktor medicíny MUDr., doktor veterinárskej medicíny 

MVDr.; úroveň ISCED 7): štúdium v dennej forme trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky. 

Štúdium v externej forme trvá najmenej dva a najviac štyri roky. Môže sa uskutočňovať aj ako 

súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.  

3. Vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské (akademický titul PhD. ; úroveň 

ISCED 8): štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri alebo štyri roky, v externej forme štyri 

alebo päť rokov.  
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Vysoké školstvo plní v modernej spoločnosti tri hlavné úlohy: 

• umožňuje získanie najvyšších stupňov vzdelania 

• je základom výskumného a vývojového potenciálu krajiny 

• poskytuje spoločnosti ďalšie špecifické služby obvykle súvisiace s jej rozvojom a s rozvojom 

regiónu, v ktorom je príslušná vysoká škola lokalizovaná. Vysoké školy sú obvykle tiež 

významným poskytovateľom ďalšieho vzdelávania. 

Vysokoškolské vzdelávanie na území SR môžu poskytovať len organizácie, ktoré sú vysokými školami 

podľa vysokoškolského zákona a len v rámci akreditovaných študijných programov. Vysoké školy sa 

z hľadiska spôsobu, akým vznikli, hospodársko-právnej formy a sídla členia na verejné vysoké školy, 

štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a zahraničné vysoké školy. 

Vysoké školstvo je oblasť, ktorej fungovanie podstatne ovplyvňuje chod a vývoj spoločnosti. Toto 

fungovanie je výsledkom nastavenia štátnej vysokoškolskej politiky a činnosti vysokých škôl. Vysoké 

školy sú organizácie s vysokým stupňom autonómie, takže z hľadiska štátu sa na ich riadenie nedá 

využívať štandardná škála priamych riadiacich nástrojov. Štát môže na presadzovanie svojej 

vysokoškolskej politiky používať prevažne legislatívne prostriedky, ekonomické nástroje a kontrolné 

kompetencie vrátane, v súčasnosti, do istej miery, kontroly kvality prostredníctvom systému akreditácie 

(akreditačnej komisie/akreditačnej agentúry). Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je 

verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť externého zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania (bola zriadená k 1. novembru 2018). 

Jednou z povinností ministerstva školstva je vypracovanie a každoročná aktualizácia dlhodobého 

zámeru v oblasti vysokého školstva. Tomuto dokumentu sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť 

a ministerstvo ho od roku 2002, kedy táto povinnosť vznikla, zverejnilo len raz, a to v roku 2010. Túto 

skutočnosť je potrebné pokladať za závažný problém, pretože dlhodobý zámer ministerstva v oblasti 

vysokého školstva je kľúčovým dokumentom v oblasti vysokoškolskej politiky štátu. 

Vysokoškolský zákon vymedzuje výkon niekoľkých kompetencií priamo ministrovi. Najzávažnejšou 

kompetenciou je rozhodovanie o akreditácii študijných programov a priznávaní niektorých ďalších práv 

vysokým školám. Pri výkone tejto kompetencie minister vychádza z vyjadrení AK. Na úrovni verejnej 

vysokej školy má riadenie samosprávny charakter. Vykonávajú ho orgány akademickej samosprávy, 

ktorými sú rektor, akademický senát vysokej školy, vedecká rada vysokej školy a disciplinárna komisia 

vysokej školy pre študentov. 

Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patria prakticky všetky rozhodnutia ovplyvňujúce 

jej chod, napríklad vnútorná organizácia, určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie 

podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní, utváranie a uskutočňovanie 

študijných programov, určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej 

a ďalšej tvorivej činnosti, uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie 

počtu a štruktúry pracovných miest na vysokej škole, udeľovanie vedecko-pedagogických titulov 
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"docent" a "profesor", voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy, 

hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom, určovanie výšky školného a poplatkov 

spojených so štúdiom v prípadoch, kde ich zákon umožňuje. 

Obsah a formy vysokoškolského vzdelávania 

Vysokoškolské vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci študijných programov, ktoré si zostavujú jednotlivé 

vysoké školy. Každý študijný program však musí patriť do nejakého študijného odboru, v prípade 

medziodborového študijného programu ide o kombináciu dvoch študijných odborov. Študijný odbor je 

oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch 

stupňov. 

Všetky študijné odbory, v ktorých možno v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, tvoria sústavu 

študijných odborov SR, ktorú spravuje ministerstvo. Návrh na zaradenie nového študijného odboru do 

sústavy podávajú spravidla vysoké školy a ministerstvo o ňom rozhoduje po vyjadrení Akreditačnej 

komisie. 

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Pre 

študijné programy prvého a druhého stupňa bol zároveň predpísaný minimálny rozsah priameho 

kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta. 

Študenti 

Vykazovanie nezamestnaných absolventov vysokých škôl vykazuje systematickú chybu (pretože je 

obmedzené vekom 25 rokov, takže mnohí absolventi zo štatistiky vypadávajú nie preto, že sa 

zamestnajú, ale preto, že prekročia vek 25 rokov), uvedené čísla nabádajú k opatrnosti pri vyvodzovaní 

kategorických a zjednodušených záverov ohľadne nezamestnateľnosti absolventov spoločenských 

odborov a nedostatku absolventov technických odborov. Pre objektívny pohľad sa vyžaduje jemnejšia 

optika a podrobnejšia analýza. 

Financovanie vysokých škôl 

Hlavným zdrojom príjmov verejných vysokých škôl sú dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

ministerstva, ktoré verejná vysoká škola dostáva vo forme tzv. blokového grantu. 

Vysoká škola má tiež stanovený horný limit prostriedkov, ktoré môže použiť na osobné náklady, teda 

na mzdy a poistné. Tento limit je nastavený na 80 % pridelených bežných výdavkov a prakticky pre 

žiadnu vysokú školu neznamená reálne obmedzenie. 

Spôsob rozdelenia dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

Vychádzajúc z vysokoškolského zákona sa finančná podpora zo štátneho rozpočtu poskytuje verejným 

vysokým školám vo forme nasledovných štyroch dotácií: dotácia na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov (určená na vysokoškolské vzdelávanie a na prevádzku vysokej školy vrátane 

nákladov vyvolaných opotrebovávaním jej dlhodobého majetku - pri určovaní výšky tejto dotácie pre 
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jednotlivé vysoké školy je rozhodujúci počet študentov, počet absolventov, ekonomická náročnosť 

uskutočňovaných študijných programov a kvalita vyjadrená kvalifikačnou štruktúrou vysokoškolských 

učiteľov a publikačnými resp. umeleckými aktivitami vysokej školy), dotácia na výskumnú, vývojovú 

alebo umeleckú činnosť, dotácia na rozvoj vysokej školy (centrálne rozvojové projekty a rozvojové 

projekty vysokých škôl) a dotácia na sociálnu podporu študentov. 

Systémové kroky v školstve 

Slovensko sa v rokoch 1999 – 2009 zúčastnilo medzinárodného hodnotenia školských systémov, kde sa 

vzájomne porovnávali rôzne krajiny a ich školské systémy. Autori výskumnej štúdie spoločnosti 

McKinsey & Company vytvorili univerzálnu škálu merania výkonnosti jednotlivých školských systémov, 

ktorú použili pri zostavení piatich výkonnostných úrovní: slabý (poor), vyhovujúci (fair), dobrý (good), 

výborný (great) a excelentný (excellent). V dokumente „Správa o stave školstva na Slovensku 

a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja“ z roku 2013 bolo uvedené, že Slovensko 

má záujem zlepšiť existujúci školský systém z úrovne dobrý na úroveň výborný a dosiahnuť ho do roku 

2020. Výskum tiež ukázal, že školský systém môže dosiahnuť významné zlepšenie bez ohľadu na jeho 

štartovaciu pozíciu, a to už za 6 rokov. Z výsledkov výskumnej štúdie vyplýva viacero dôsledkov pre 

opatrenia, ktoré je v slovenskom školstve potrebné prednostne prijať. Boli potvrdené aj predbežným 

prieskumom školského systému na Slovensku vykonaným tímom spoločnosti McKinsey v prvej polovici 

roku 2011. Pre prechod na vyššiu úroveň kladie prieskum, okrem prierezových opatrení, špecifický 

dôraz na opatrenia najmä v oblasti zlepšovania kvality učiteľov. 

Boli špecifikované systémové kroky (čiastkové ciele) smerujúce k dosiahnutiu strategického cieľa: 

1. Dostatočne financované a efektívne fungujúce školstvo systémovo podporujúce kvalitu 

2. Kvalitný, spoločensky rešpektovaný a primerane odmeňovaný učiteľ 

3. Kvalitná výchova a vzdelávanie 

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

5. Školstvo dostupné pre všetkých 

6. Školstvo poskytujúce deťom a žiakom základ zdravého životného štýlu 

Všetky vlády Slovenskej republiky od jej vzniku deklarovali vo svojich programových vyhláseniach 

školstvo ako jednu zo svojich priorít. Až vo roku 2013 pripravením dokumentu „Správa o stave školstva 

na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja“ sa po prvýkrát vytvoril 

komplexný dokument o školstve, kde sa popísali systémové kroky potrebné pre zabezpečenie 

efektívneho fungovania školstva v dnešnom rýchlo a turbulentne sa meniacom svete. Je nutné mať jasno 

v strategickom smerovaní v strednodobom a v dlhodobom horizonte, preto príprava jednotného 

smerovania je jedným z nevyhnutných predpokladov pre zavedenie potrebných zmien. V dokumente 

boli naformulované strategické ciele a systémové kroky na ich dosiahnutie, pričom je nutné si uvedomiť, 

že tento proces zmeny presiahne rámec jedného volebného obdobia.  
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Zo správy vyplynulo, že práve zmena vo financovaní školského systému je kľúčová pre ďalší vývoj 

školstva. V dokumente bola zdôraznená nutnosť zvýšiť efektívnosť využívania finančných prostriedkov 

v školstve. Bez zvýšenia finančných prostriedkov do školstva je jeho ďalší rozvoj prakticky nemožný. Vo 

všetkých medzinárodných štatistikách o financovaní školstva sa Slovensko pohybuje na posledných 

miestach rebríčkov. Prejavuje sa to samozrejme aj v tom, že učitelia, najmä v regionálnom školstve, majú 

platy o niekoľko desiatok percent nižšie ako ich kolegovia v iných krajinách. Pre potreby analýzy sme 

skúmali návrh systémových krokov v regionálnom školstve a vysokom školstve a ich vplyv na 

vzdelávanie v oblasti IT. 

Strategický cieľ ďalšieho 

rozvoja regionálneho 

školstva 

Systémové kroky smerujúce  

k dosiahnutiu strategického cieľa 

Dostatočne 

financované a 

efektívne fungujúce 

regionálne školstvo 

zabezpečujúce 

kvalitnú výchovu a 

vzdelávanie, reagujúce 

na aktuálne i 

očakávané potreby 

praxe, dostupné pre 

všetky vrstvy 

spoločnosti, 

poskytujúce deťom a 

žiakom základ 

zdravého životného 

štýlu a zabezpečujúce 

učiteľom postavenie a 

ohodnotenie 

zodpovedajúce 

mimoriadnemu 

významu ich práce. 

1. Dostatočne financované a efektívne fungujúce školstvo systémovo 

podporujúce kvalitu 

2. Kvalitný, spoločensky rešpektovaný a primerane odmeňovaný učiteľ 

3. Kvalitná výchova a vzdelávanie 

4. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava reagujúce na aktuálne a 

očakávané potreby praxe 

(Základnou podmienkou efektívnosti segmentu odborného 

vzdelávania a prípravy je jeho schopnosť reagovať na meniace sa 

potreby trhu práce. Splnenie tejto podmienky si vyžaduje pravidelné 

analýzy údajov o vývoji trhu práce a úzku spoluprácu so 

zamestnávateľmi.) 

• Úloha RŠ-4-1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

tak, aby jeho absolventi boli schopní bezprostredne po skončení 

štúdia priamo vstúpiť do pracovného procesu. 

• Úloha RŠ-4-2: Posilniť úlohu zamestnávateľov v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy. 

• Úloha RŠ-4-3: Prijať opatrenia podporujúce záujem žiakov o 

odborné vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce. 

5. Školstvo dostupné pre všetkých 

6. Školstvo poskytujúce deťom a žiakom základ zdravého životného štýlu 

Tabuľka 1 Systémové kroky regionálneho školstva7 

 
7 Zdroj: Správa o stave školstva na Slovensku, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2013 
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Strategický cieľ ďalšieho rozvoja 

vysokého školstva 

Systémové kroky smerujúce  

k dosiahnutiu strategického cieľa 

Efektívne fungujúce vysoké 

školstvo tvoriace súčasť 

európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania 

EHEA a európskeho 

výskumného priestoru ERA, 

poskytujúce vysokoškolské 

vzdelávanie s kvalitou 

zodpovedajúcou 

medzinárodným štandardom, 

dostupné pre všetkých 

občanov, ktorí oň prejavia 

záujem a preukážu 

predpoklady na jeho úspešné 

absolvovanie, tvoriace jadro 

výskumného potenciálu 

Slovenska v oblasti základného 

výskumu a v oblasti 

aplikovaného výskumu a vývoja 

a motor rozvoja spoločnosti a 

regiónov Slovenska. 

1. Dostatočne financované a efektívne fungujúce vysoké školstvo 

systémovo podporujúce kvalitu plnenia poslania vysokých 

škôl 

2. Kvalitný, spoločensky rešpektovaný a primerane odmeňovaný 

vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník 

3. Vysoké školstvo poskytujúce vzdelávanie spĺňajúce 

medzinárodné štandardy a tvoriace súčasť európskeho 

priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA 

4. Vysoké školstvo dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň 

prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné 

absolvovanie 

5. Vysoké školstvo tvoriace jadro výskumného potenciálu 

Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti 

aplikovaného výskumu a súčasť európskeho výskumného 

priestoru ERA 

6. Vysoké školstvo reagujúce na aktuálne a očakávané potreby 

spoločenskej a hospodárskej praxe a predstavujúce motor 

rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska 

Tabuľka 2 Systémové kroky vysokého školstva8 

Zmeny v školstve neboli riadené systematicky, skôr sporadicky. V rámci aktivít vlád v oblasti školstva 

sa striedali obdobia, kedy sa v školstve uskutočnili hlbšie zmeny, s obdobiami, kedy sa mu nevenovala 

dostatočná pozornosť, čo sa prejavilo negatívne na dotiahnutí a doladení urobených zmien. Oblasť 

školstva nie je vždy prioritou pri získavaní financií z verejných zdrojov. 

Bola vypracovaná Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho 

rozvoja (2013), ktorá obsahuje návrh ako systematicky riešiť problémové oblasti (neprináša definitívne 

riešenia, skôr naznačuje, ktorým smerom by bolo potrebné sa pohnúť). Zároveň zo správy vyplýva, že 

aj keď na centrálnej úrovni bude hlavnú ťarchu zabezpečenia úloh niesť rezort školstva, pre ich úspešné 

vyriešenie bude nevyhnutná jeho spolupráca s ostatnými ministerstvami a podpora celej vlády SR. 

 
8 Zdroj: Správa o stave školstva na Slovensku, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2013 
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Bol tiež vypracovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (2018), ktorý bude obsahovať 

dlhodobú koncepciu výchovy a vzdelávania a bude pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery 

a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho vzdelávania, cez primárne, sekundárne, 

až po vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie s cieľom osobného rozvoja a získania 

relevantných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce. 

Na základe uvedeného sme analyzovali možnosti pre zavedenie, resp. rozšírenie IT vzdelávania 

v systéme nášho školstva z pohľadu narastajúceho používania IT v bežnom a pracovnom živote. Zistenia 

sme uvideli v nasledujúcom prehľade: 

Pozitíva Problémové oblasti 

Svetové trendy 

• IT sa stanú bežnou súčasťou života doma, 

v školách aj v práci 

• Trendy EÚ smerujú k vzdelanostnej spoločnosti 

(jeden z hlavných cieľov do roku 2020 je práve 

podpora vzdelávania). 

Svetové trendy 

• Neskorá a nedostatočná reakcia na 

blížiace sa IT trendy a IT zmeny v systéme 

vzdelávania 

• Rýchlejší vývoj technológií v porovnaní so 

schopnosťou prispôsobiť a aktualizovať 

vzdelávací proces (napr. vznikne 

nedostatok kvalifikovaných učiteľov pre 

výučbu nových IT poznatkov. 

Situácia na Slovensku 

• Snaha Slovenska prispôsobiť sa EU štandardom 

• Boli identifikované problémové oblasti v rezorte 

školstva (oblasť celkového financovania 

a samotné odmeňovanie učiteľov sa javia ako 

kľúčové) 

• Zvyšuje sa záujem štátu o zmeny vo vzdelávaní 

s ohľadom na rozvoj IT (tak, aby študenti získali 

vedomostí a zručností potrebné pre úspešné 

uplatnenie na trhu práce) 

• Zvyšuje sa záujem o zber a analýzu informácii 

potrebných pre oblasť riadenia odborného 

vzdelávania (informácie o uplatnení 

absolventov stredných škôl podľa jednotlivých 

krajov, stredných škôl, študijných odborov a 

učebných odborov tak, aby sa regióny vedeli čo 

najlepšie prispôsobiť trendom na trhu) 

Situácia na Slovensku 

• Zmeny v školstve neboli riadené 

systematicky, skôr sporadicky, oblasť IT 

nebola nikdy samostatná priorita 

• Nedostatočná pripravenosť a ochota 

vlády pripraviť a realizovať zmeny 

v procese vzdelávania 

• Systém financovania školstva neodráža 

potreby a nezohľadňuje zmeny v IT 

technológiách (nový hardware, nový 

software) 

• Nedostatočné prepojenie vzdelávania 

s potrebami trhu práce (vzdelávanie na 

úrovni SŠ a VŠ nevhodne nastavené na 

rastúce potreby trhu práce)  

• Učiteľ nie je primerane rešpektovaný 

a odmeňovaný 
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Pozitíva Problémové oblasti 

Lokálne potreby 

• Prejavujú sa snahy prispôsobovať ŠkVP 

špecifickým potrebám školy na základe 

požiadaviek rodičov, návrhov a potrieb 

zamestnávateľov, ale aj samotných detí a žiakov 

Lokálne potreby 

• Nárast marginalizovaných skupín 

študentov, čo vyvolá potrebu riešenia 

tohto problému. Na druhej strane sa tak 

uberie z možností z riešenia iných 

problémových oblastí (ako je potreba 

zmien v IT vzdelávaní). 

• Slabá zanietenosť časti pedagogických 

pracovníkov pre nové trendy, čo súvisí aj 

s generačnou zmenou 

• Nedostatočné financovanie vzdelávacích 

inštitúcií pre zabezpečenie udržateľnosti 

kvalitného vzdelávacieho obsahu 

• Nedostatočná informovanosť spoločnosti 

o rôznorodosti IT pozícií a kvalifikácií 

a o možnostiach štúdia a uplatnenia sa 

v IT sektore. 

Tabuľka 3 Možnosti pre zavedenie/ rozšírenie IT vzdelávania v školskom systéme z pohľadu narastajúceho používania IT 
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Regionálne školstvo 

Základné školy  

Zriaďovateľom ŽŠ v košickom regióne sú mestá a obce. Pri zriaďovaní siete školských zariadení sa 

podáva žiadosť na Ministerstvo školstva SR o zaradenie predmetnej školy alebo školského zariadenia 

do siete škôl. Rovnako sa postupuje v prípade zriaďovania materskej školy, základnej školy, základnej 

umeleckej školy, ako aj ostatných škôl, ktoré tvoria sústavu škôl. Platí to aj pri zriaďovaní školských 

zariadení ako napr. centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti, školského klubu detí 

a pod. 

Vzdelávanie na základných školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Systém vzdelávania 

je nastavený nasledovne: 

• v ročníkoch 1 – 4, ktoré tvoria I. stupeň ZŠ, sa získava primárne vzdelanie (ISCED 1) 

• v ročníkoch 5 – 9, ktoré tvoria II. stupeň ZŠ, sa získava nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2). 

Okres 
Celkový 

počet škôl 

Štátne 

školy 

Cirkevné 

školy 

Súkromné 

školy 

Počet 

žiakov 

1.-4. 

Počet 

žiakov 

5.-9. 

Počet 

učiteľov 

Gelnica 12 12   1 623 1 337 243 

Košice I 13 10 1 2 2 655 2 471 393 

Košice II 17 12 2 3 3 433 3 300 508 

Košice III 5 5   1 112 944 145 

Košice IV 13 8 1 4 2 239 2 288 358 

Košice – okolie 62 59 2 1 5 656 4 970 823 

Michalovce 46 44 2  5 015 5 029 741 

Rožňava 36 34 2  2 534 2 471 416 

Sobrance 13 13   817 871 174 

Spišská Nová Ves 35 30 5  5 267 4 770 707 

Trebišov 56 53 3  4 592 4 421 775 

SPOLU KOŠICKÝ KRAJ 308 280 18 10 34 943 32 872 5 277 

Tabuľka 4 Prehľad počtu základných škôl v regióne Košického kraja (stav k 15. 9. 2018)9 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) každoročne zverejňuje rebríček základných škôl, 

stredných odborných škôl a gymnázií. Hodnotenie je pre každý typ školy osobitné, do úvahy sa berú 

výsledky za posledné štyri roky. Pri základných školách sú to Testovanie 9, mimoriadne výsledky žiakov, 

výsledky a účasť v súťažiach a iné. Hodnotenie nehovorí o kvalite škôl, ale o výsledkoch žiakov. 

 
9 Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 
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Poradie v kraji Škola Hodnotenie (max. 10) 

1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov 9,6 

2. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce 9,3 

3. Základná škola, Okružná 17, Michalovce 8,3 

4. ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice - Západ 8,3 

5. Základná škola, Staničná 13, Košice - Juh 8,2 

6. Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice - Staré Mesto 8,1 

7. Základná škola, Kežmarská 28, Košice - Západ 8,1 

8. Základná škola, Park Angelinum 8, Košice - Staré Mesto 7,9 

9. Základná škola. Levočská 11, Spišská Nová Ves 7,9 

10. Základná škola, Požiarnická 3, Košice - Juh 7,8 

Tabuľka 5 Prehľad najlepšie hodnotených ZŠ v Košickom kraji (INEKO)10 

V roku 2018 bolo v košickom regióne spolu 308 základných škôl. Z 10 najlepšie hodnotených ZŠ 

v regióne je 7 priamo z mesta Košice. Priamo v meste Košice sa nachádza 48 základných škôl, pričom 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je ich len 34. 

 
Slovenská 

republika 

Košický 

kraj 

Mesto 

Košice 

Počet ZŠ 1927 277 34 

Počet tried 21 705 3 291 750 

Počet žiakov 406 790 63 616 15 873 

Priemerný počet 

žiakov na 1 ZŠ 
211,1 

žiakov na školu 
229,6 

žiakov na školu 
466,85 

žiakov na školu 

Priemerný počet 

žiakov na 1 triedu ZŠ 
21,2 

žiakov na školu 
19,3 

žiakov na školu 
18,7 

žiakov na školu 

Tabuľka 6 Porovnanie počtu žiakov v meste Košice s počtami žiakov v Košickom kraji a SR (údaje za rok 2017) 11 

Žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky v Košiciach navštevujú 47 základných škôl, 

1 súkromnú špeciálnu ZŠ s MŠ, z toho: 

• v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pôsobí 34 základných škôl (z toho 1 základná škola 

s materskou školou) 

• počet neštátnych základných škôl je 14 (z toho cirkevných – 4; súkromných - 9 + 1ŠZŠ s MŠ) 

 
10 Zdroj: Prehľad základných a stredných škôl, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

11  Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 
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 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 % 

ZŠ štátne 35 35 35 34 34 34 34  

študentov 16 414 16 050 15 768 15 497 15 538 15 750 15 873 86,2 % 

ZŠ cirkevné 4 4 4 4 5 4 4  

Študentov 1 013 1 013 1 044 1 079 1 149 1 205 1 291 7 % 

ZŠ súkromné 9 9 9 9 10 10 10  

Študentov 1 092 1 085 1 101 1 165 1 182 1 178 1 259 6,8 % 

SPOLU ZŠ 48 48 48 47 49 48 48 100 % 

Spolu študentov 18 519 18 148 17 913 17 741 17 869 18 133 18 423 100 % 

Tabuľka 7 Vývoj počtu ZŠ a žiakov ZŠ v územnej pôsobnosti mesta Košice (2011-2018) 12 

Na celoslovenskej úrovni sa pokles žiakov prvého stupňa základných škôl zastavil v roku 2010, po 

ktorom nastúpila rastová fáza, ktorá trvala do roku 2018. Počet žiakov druhého stupňa klesal až do roku 

2016, kedy dosiahol svoje minimum. Vývoj počtu žiakov základných škôl na území mesta Košice 

odráža celoslovenské trendy. V celkových číslach počet žiakov ZŠ mierne klesá do roku 2014. Po 

tomto roku je vidieť mierny nárast, ktorý by mal podľa prognóz CVTI naďalej pokračovať až do 

roku 2025. 

V rámci analýzy vzdelávania sme sa zamerali aj na študijné výsledky študentov ZŠ. Pre overovanie 

vedomostí sme porovnávali výsledky študentov KSK ako aj študentov v meste Košice v porovnaní 

s celoslovenskými výsledkami. Relevantnými nástrojmi na objektívne hodnotenie úrovne školy a žiaka 

sú, okrem zistení z kontrol Štátnej školskej inšpekcie, aj externé merania na celoštátnej úrovni ako sú 

Testovanie 5 a Testovanie 9. Ide o národné systémy merania vedomostí a získania objektívnych 

informácií o výkone žiakov ZŠ. Zámerom týchto testovaní je tiež poskytnúť školám, riadiacej sfére a 

širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov 

z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania. 

 Slovenská republika Košický kraj Mesto Košice 

2017/18 
SJ M SJ 

% 

zmeny 
M 

% 

zmeny 
SJ 

% 

zmeny 
M 

% 

zmeny 

62,80 64,70 57,10 -5,70 57,80 -6,90 65,38 2,58 68,34 3,64 

SJ- slovenský jazyk; M - matematika 

Tabuľka 8 Porovnanie dosiahnutých priemerov v testovaní žiakov ŽS (Testovanie 5)13 

  

 
12  Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 

13  Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní 
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Pri celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníkov ZŠ dosiahli ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Košice, v porovnaní so slovenským priemerom, v matematike úroveň vyššiu o 3,64% a v slovenskom 

jazyku úroveň vyššiu o 2,58%. Dosiahnutá úspešnosť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 

nad celoslovenským priemerom, čo možno hodnotiť pozitívne. 

 
Slovenská 

republika 
Košický kraj Mesto Košice 

2017/18 
SJ M SJ 

% 

zmeny 
M 

% 

zmeny 
SJ 

% 

zmeny 
M 

% 

zmeny 

63,00 55,90 60,60 -2,40 53,10 2,80 65,44 2,44 59,64 3,67 

SJ- slovenský jazyk; M - matematika 

Tabuľka 9 Porovnanie dosiahnutých priemerov v testovaní žiakov ŽS (Testovanie 9)14 

Pri celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ dosiahli ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Košice, v porovnaní so slovenským priemerom, v slovenskom jazyku úroveň vyššiu o 2,44% 

a v matematike vyššiu o 3,74%. Celkovo dosiahli ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice lepší 

výsledok v roku 2018 ako v predchádzajúcom školskom roku, čo sú najlepšie výsledky za posledných 5 

rokov. 

Zoznam najlepšie hodnotených ZŠ v meste Košice: 

Poradie v meste Škola Hodnotenie (max. 10) 

1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov 9,6 

2. ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice - Západ 8,3 

3. Základná škola, Staničná 13, Košice - Juh 8,2 

4. Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice - Staré Mesto 8,1 

5. Základná škola, Kežmarská 28, Košice - Západ 8,1 

6. Základná škola, Park Angelinum 8, Košice - Staré Mesto 7,9 

7. Základná škola, Požiarnická 3, Košice - Juh 7,8 

Tabuľka 10 Prehľad najlepšie hodnotených ZŠ v meste Košice (INEKO)15 

  

 
14  Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní 

15 Zdroj: Prehľad základných a stredných škôl, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
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Mesto Košice každoročne analyzuje výchovno-vzdelávacie výsledky škôl vo svojej pôsobnosti 

(hodnotenie Aktívna škola). Pri zostavovaní poradia škôl v hodnotení Aktívna škola boli zohľadnené 

výsledky v Testovaní 9, hodnotenie INEKO, počet ocenených žiakov v rámci projektu Mesto Košice 

deťom a body za umiestnenia cez CVČ. Poradie základných škôl za rok 2017/18: 

Poradie v meste Základná škola  body 

1 Krosnianska 4  732 

2 Nám. L. Novomeského 2  433 

3 Staničná 13  417 

4 Park Angelinum 8  387 

5. Požiarnická 3 374 

6. Bruselská 18 372 

7. Kežmarská 28 367 

Tabuľka 11 Poradie ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v hodnotení Aktívna škola (školský rok 2017/18)16 

Podľa uvedených údajov môžeme skonštatovať, že pri analýze vzdelávania (študijné výsledky merané 

pomocou Testovania 5 a Testovania 9) dosahujú Košické školy nadpriemerné výsledky. 

V celoslovenskom hodnotení najvyššie umiestnenie dosiahla Základná škola, Krosnianska 4, Košice - 

Dargovských Hrdinov. 

  

 
16 Zdroj: Projekt „Mesto Košice deťom“, Mesto Košice 
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IT na základných školách 

Na základných školách sa učí predmet informatika, prípadne informatická výchova , a to buď formou 

povinného alebo nepovinného predmetu. Okrem toho je možnosť navštevovať záujmové krúžky 

zamerané na problematiku IT. 

Predmet Informatika na základný školách 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych 

skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá 

zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou 

počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej 

časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto 

oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie 

pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom 

vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby 

dokázali využiť takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. 

Po absolvovaní predmetu (ciele predmetu) žiaci: 

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich 

spracovanie 

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú 

návody, programy podľa daných pravidiel 

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia 

• poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov 

• komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na 

webe 

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť 

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú 

• rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo. 

V zmysle Štátneho vzdelávaciu programu je vzdelávací štandard predmetu Informatika pre ZŠ 

nasledovný: 

3. – 4. ročník 5. – 6. ročník 7. – 8. ročník 

Reprezentácie a nástroje 

práca s grafikou 

práca s textom 

práca s príbehmi 

práca s multimédiami 

informácie, štruktúry 

práca s grafikou 

práca s textom 

práca s príbehmi 

práca s multimédiami 

informácie, štruktúry 

práca s grafikou 

práca s textom 

práca s prezentáciami 

práca s multimédiami 

práca s tabuľkami 

informácie, štruktúry 
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3. – 4. ročník 5. – 6. ročník 7. – 8. ročník 

Komunikácia a spolupráca 

práca s webovou stránkou 

vyhľadávanie na webe 

práca s nástrojmi na komunikáciu 

práca s webovou stránkou 

vyhľadávanie na webe 

práca s nástrojmi na komunikáciu 

práca s webovou stránkou 

vyhľadávanie na webe 

práca s nástrojmi na komunikáciu 

Algoritmické riešenie problémov 

analýza problému 

interaktívne zostavovanie riešenia, 

pomocou postupnosti príkazov, 

interpretácia zápisu riešenia,  

hľadanie, opravovanie chýb 

analýza problému 

jazyk na zápis riešenia 

pomocou postupnosti príkazov 

pomocou cyklov 

interpretácia zápisu riešenia 

hľadanie, opravovanie chýb 

analýza problému 

jazyk na zápis riešenia 

pomocou postupnosti príkazov 

pomocou cyklov 

pomocou vetvenia 

pomocou premenných 

pomocou nástrojov na interakciu 

interpretácia zápisu riešenia 

hľadanie, opravovanie chýb 

Softvér a hardvér 

práca so súbormi a priečinkami 

práca v operačnom systéme 

počítač a prídavné zariadenia 

práca v počítačovej sieti a na internete 

práca so súbormi a priečinkami 

práca v operačnom systéme 

počítač a prídavné zariadenia 

práca v počítačovej sieti a na internete 

práca proti vírusom a špehovaniu 

práca so súbormi a priečinkami 

práca v operačnom systéme 

počítač a prídavné zariadenia 

práca v počítačovej sieti a na internete 

práca proti vírusom a špehovaniu 

Informačná spoločnosť 

bezpečnosť a riziká 

digitálne technológie v spoločnosti 

legálnosť používania 

bezpečnosť a riziká 

digitálne technológie v spoločnosti 

legálnosť používania 

bezpečnosť a riziká 

digitálne technológie v spoločnosti 

legálnosť používania softvéru 

Tabuľka 12 Vzdelávací štandard predmetu Informatika pre ZŠ 

Štátny vzdelávací program pre MŠ (ŠPÚ) vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami 

definuje štátne minimum základov práce s IKT (ovládať hry, animované programy, najmä 

s geometrickými útvarmi). Vzdelávací štandard by mal klásť dôraz na algoritmické hry, kde dieťa má 

vnímať geometrické tvary, farby, veľkosti, počet objektov, poradie krokov, zvuky, animované sekvencie, 

interakcie dotykom, interakcie hlasom, interakcie pohybom. Vzdelávací štandard by mal menovať aj 

fyzické robotické hračky, nie len softvérové hry a animácie na obrazovke. Preto by školský vzdelávací 

program mal zohľadniť reálne potreby detí, ako budúcich používateľov IKT, s výhľadom do budúcnosti. 

Štátny vzdelávací program pre ZŠ 1. stupeň (ŠPÚ) vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca 

s informáciami definuje štátne minimum zo základov digitálnej gramotnosti. Rámcový učebný plán 

určuje po 1 vyučovacej hodine týždenne pre predmet Informatika pre 3. a 4. ročník. Vzdelávací štandard 

sa zameriava na základy práce s IKT a základy informatiky, konkrétne na: prácu s textom, obrázkami, 

animáciami, prezentáciami, zvukmi, kódovanie informácie, dátové štruktúry (tabuľky), vyhľadávanie 
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informácií na webe, e-mail, pravdivosť výrokov a logiku, algoritmizáciu (pomocou korytnačky), 

nájdenie a opravu chyby v programe, prácu so súbormi a aplikáciami, posúdenie etiky a autorských 

práv, bezpečnosti na internete. Školský vzdelávací program by mal obsahovať Informatiku v 1. a 2. 

ročníku vo voliteľných hodinách alebo ako prierezovú tému v iných predmetoch. Vzhľadom na rozsah 

2 roky po 1 vyučovacie hodiny týždenne je vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu príliš 

ambiciózny, dá sa zvládnuť len povrchne. Namiesto teoretických základov informatiky by sa predmet 

mal zamerať na manuálne zručnosti s robotickými hračkami a stavebnicami, na algoritmické riešenie 

úloh z rôznych oblastí pomocou detských programovacích prostredí alebo robotických hračiek a potom 

na prácu s textom, obrázkami, animáciami, zvukom. 

Štátny vzdelávací program pre ZŠ 2. stupeň (ŠPÚ) vo vzdelávacej oblasti Matematika a  práca 

s informáciami definuje štátne minimum zo základov digitálnej gramotnosti. Rámcový učebný plán 

určuje po 1 vyučovacie hodiny týždenne pre predmet Informatika pre 5. až 8. ročník, pričom 9. ročník 

nemá povinné, iba voliteľné hodiny pre Informatiku. Ak škola nevyužije voliteľné hodiny, vznikne ročná 

medzera medzi ZŠ a SŠ, čo je nevhodné. Preto ŠkVP každej ZŠ by mal mať voliteľné hodiny Informatiky 

v 9. ročníku. Vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu sa zameriava na základy digitálnej 

gramotnosti a základy informatiky zväčša kopíruje vzdelávací štandard z 1. stupňa, takže povinné 

minimum po 4., 6., 8. ročníku je zbytočne duplicitné, s minimálnymi rozdielmi. Nezohľadňujú sa tak 

didaktické zásady a vývinová psychológia. Školský vzdelávací program by mal korigovať tento zásadný 

nedostatok. Obsah Informatiky pre ZŠ 2. stupeň by mal byť zameraný na digitálnu gramotnosť (prácu 

s textom, tabuľkami, grafmi, prezentáciami, webom, informáciami) a algoritmické myslenie pomocou 

grafických a textových programovacích prostredí, používaných v praxi (teda nie len detských). 

Informatika by mala prezentovať a vysvetľovať prácu s novou technológiou a zároveň by mala byť 

aplikovaná do iných predmetov ako nástroj. 

Učitelia predmetov informatika 

• Pedagogickí zamestnanci sa členia na nasledujúce kategórie: učiteľ, majster odbornej výchovy, 

vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy a tréner športovej 

triedy, korepetítor 

• Pedagogickí zamestnanci sa zaraďujú do štyroch kuriérových stupňov (začínajúci zamestnanec, 

samostatný zamestnanec, zamestnanec s prvou atestáciou a zamestnanec s druhou atestáciou) 

a v závislosti od tohto sa zaraďujú do príslušnej platovej triedy. 

• Pedagogický zamestnanec môže v rámci funkčného platu dostávať okrem tarifného platu 

a osobného príplatku aj viacero ďalších príplatkov. Ide napríklad o kreditový príplatok, ktorý sa 

poskytuje pedagogickým zamestnancom za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti, ktoré 

sa štandardne uskutočňuje v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

• Profesijný rast pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov počas výkonu ich 

povolania je zabezpečený systémom kontinuálneho vzdelávania. Kontinuálne vzdelávanie sa 

člení na adaptačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, špecializačné 
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vzdelávanie a funkčné vzdelávanie. Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje absolvovaním 

akreditovaných vzdelávacích programov. 

Vzdelávacie materiály 

Informatika sa vyvíja rýchlo, učebnice starnú. V učebniciach chýbajú nové témy, ktoré sú dôležité 

z pohľadu budúcich potrieb IT priemyslu. Učebnice sú písané podľa štátnych vzdelávacích programov, 

takže v nich chýba technická informatika (hardvér, siete, operačné systémy, internet vecí, robotika, 

umelá inteligencia). Častokrát sú zapálení učitelia nútení siahnuť po iných materiáloch, ktorými sú 

schopný obohatiť svoje hodiny. 

Ministerstvo školstva má úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 – 2019 zriadiť 

a prevádzkovať repozitár otvorených vzdelávacích zdrojov, upraviť zmluvné vzťahy s vydavateľmi 

doterajších učebníc v prospech verejných licencií, obstarávať nové učebnice len s verejnými licenciami. 

Repozitár je v testovacej prevádzke a po termíne (https://viki.iedu.sk/). Zverejnené otvorené 

vzdelávacie zdroje pre Informatiku sú nedostatočné, je ich málo. 

Technické a softvérové vybavenie 

Priestorové a materiálno – technické vybavenie škôl, je dôležitou podmienkou pri realizácii štátneho 

vzdelávacieho programu. V škole sa výchova a vzdelávanie realizuje v triedach, odborných učebniach 

a ďalších zariadeniach školy podľa platnej legislatívy. Vyučovanie IKT sa prevažne realizuje 

v počítačových učebniach v priemere s počtom 10-15 žiakov. 

Nariadenie o tom, ako presne má vyzerať učebňa informatiky neexistuje. Je iba všeobecná vyhláška 

a normy k odborným učebniam a samozrejme BOZP, tiež existuje predpis o delení triedy na skupiny (pri 

zachovaní min. a max. počtu žiakov). Učebne sa používajú pre výučbu predmetu, resp. pri krúžkovej 

činnosti alebo školeniach učiteľov. 

Pre naplnenie obsahu predmetu Informatika ZŠ potrebujú: 

• operačný systém: takmer všade Microsoft Windows 

• kancelársky balík: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, Google Docs 

• Úložisko súborov: lokálne, Microsoft OneDrive, Google Drive 

• Školský portál: Moodle 

• Grafický editor: Gimp, Inkscape 

• Zvukový editor: Audacity 

• Webový prehliadač: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Explorer/Edge 

• Klient pre elektronickú poštu: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Gmail 

• Programovacie prostredie: Scratch, Lego Mindstorms 

  

https://viki.iedu.sk/
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Ďalšie IT vzdelávanie na ZŠ školách 

Okrem štandardného vzdelávacieho procesu prebieha výchova a vzdelávanie vo vybraných školských 

zariadeniach, a to v školských kluboch detí (ŠKD), v centrách voľného času (CVČ) zriadených priamo pri 

základných školách: 

• ŠKD sú súčasťou ZŠ, zriaďujú sa pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. ŠKD je 

cielený na študentov 1.-4. ročníka ZŠ. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú 

vychovávateľky. V prevažnej miere sa činnosť ŠKD zameriava na športové aktivity a rekreačno-

relaxačné činnosti (ide o všeobecnú východu, pričom neexistuje špecializácia na IT) 

• Krúžková činnosť na škole je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov školy 

v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku a je evidovaná v predpísanej pedagogickej 

dokumentácii poskytovateľa. Krúžky na školách sa otvárajú v závislosti od možností školy (teda 

vlastných pedagógov, dobrovoľníkov, ...). Je rozdelená na rôzne záujmové útvary. Vo veľkej 

miere prevažujú na školách pohybové a umelecké aktivity (pre 1.-4. roč.) a aktivity zamerané 

na doučovanie a prípravu na prijímacie skúšky (5.-9. roč.). 

• CVČ – pri vybraných ZŠ existujú CVČ, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú aktívne trávenie 

mimo-vyučovacieho času žiakov svojej ZŠ pod odborným pedagogickým vedením. CVČ sa členia 

na záujmové útvary. Zameranie môže byť na viaceré oblasti, a to v závislosti od školy a jej 

možností. Aktivity CVČ sú hradené čiastočne z príspevkov rodičov a čiastočne z verejných 

zdrojov (normatívny príspevok na žiaka). Pracovníkmi CVČ môžu byť externí, interní 

a dobrovoľní spolupracovníci, ktorí pracujú so žiakmi. 

Výchovné formovanie žiakov sa neuskutočňuje iba na vyučovaní, ale aj v rámci mimoškolskej činnosti. 

Školy organizovaniu a využitiu voľného času žiakov venujú osobitnú pozornosť. Základné umelecké 

školy a školské zariadenia, ako sú centrá voľného času, školské kluby detí a školské strediská záujmovej 

činnosti, tvoria nevyhnutnú súčasť siete škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú deťom a mladým 

ľuďom mimoškolské aktivity a možnosti aktívneho využitia voľného času a patria do zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta v rámci originálnych kompetencií. V meste Košice poskytovali záujmové vzdelávanie 

v školskom roku 2018/2019 jedno celomestské centra voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici a 16 

CVČ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. V rámci celomestské centra voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poskytuje záujmové vzdelávanie a voľnočasové aktivity aj 

jeho 6 elokovaných pracovísk umiestnených v mestských častiach: 

P. č. Elokované pracoviská Mestská časť 

1. Popradská 86  Košice – Západ 

2. Juhoslovanská 2  Košice – Sídlisko Ťahanovce 

3. Kórejská 1  Košice – Juh 

4. Charkovská 1  Košice – Sídlisko Dargovských hrdinov 

5. Starozagorská 5  Košice – KVP 

6. Nižná Úvrať 26  Košice – Vyšné Opátske 

Tabuľka 13 Prehľad pracovísk Centra voľného času Košice 
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Činnosti záujmových útvarov sa zameriavajú prevažne na tieto oblasti: 

• Spoločensko-vedná oblasť 

• Prírodovedno-environmentálna oblasť 

• Pracovno-technická oblasť 

• Esteticko-výchovná oblasť 

• Telesnej kultúry a športu 

Z časového hľadiska poskytujú CVČ tri druhy záujmových činností: 

• pravidelnú záujmovú činnosť 

• príležitostnú záujmovú činnosť 

• letnú činnosť v čase hlavných prázdnin 

Centrá voľného času sú jedným z najvýznamnejších prostriedkov realizácie štátneho programu 

starostlivosti o deti a mládež v oblasti voľného času. Zabezpečujú výchovnovzdelávaciu, záujmovú 

a rekreačnú činnosť detí. Svojou činnosťou usmerňujú rozvoj záujmov detí, vytvárajú podmienky na 

rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľajú sa na formovaní návykov užitočného 

využívania ich voľného času. Centrum voľného času je školským zariadením zameraným na 

voľnočasové aktivity detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú 

popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládež. V školskom roku 2018/19 neboli v ponuke žiadne 

aktivity zamerané na IT (jednou z podmienok IT vzdelávania je zariadená IT učebňa, ktorou nie všetky 

CVČ disponujú). 

Súťaže v IT 

Národné súťaže a olympiády sú indikátorom úrovne najlepších študentov v danom populačnom 

ročníku. Pri analýze súťaží zameraných na IT, sme identifikovali nasledovné (programátorské 

a informatické súťaže): 

• stredoškolská odborná činnosť 

• Zenit, kategória: Programovanie (A, B), Webdeveloper, Grafik 

• eSkills 

• Olympiáda v informatike na stredných školách pre Košický kraj (organizovaná PF UPJŠ Košice) 

• PALMA - Programovanie, Algoritmy, Matematika (organizovaná PF UPJŠ Košice) 

• PALMA junior (organizovaná PF UPJŠ Košice) 

• iBobor – informatická súťaž, kde hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné 

a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov (Univerzita Komenského v Bratislave). 

• RBA – Robotický Battle (organizovaný skupinou nadšencov pre robotiku, Alejovej, Košice) 

• FLL – First Lego League (FLL Slovensko je občianske združenie zamerané na podporu a rozvoj 

technického a kreatívneho talentu mládeže, predovšetkým v oblasti tvorby softvéru a robotiky) 

• Robocup – celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní  robotov pre základné a stredné školy 

• Robocup junior 
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• NAG – Cisco NetAcad: Networking Academy Games 

• PRASK – programátorská súťaž (Univerzita Komenského v Bratislave) 

• Programátorské súťaže: v jazyku Scratch, v jazyku Python, v prostredí Imagine Logo,  

• KSP (korešpondenčný seminár z programovania) 

• Špongia – súťaž v programovaní hier pre viacčlenné tímy v rôznych programovacích jazykoch 

• Galaxiáda – súťaž v programovaní hier pre študentov základných škôl 

• Kodu Cup – programovanie v Kodu Game Lab 

• Súťaž ProFIIT - súťaž stredoškolákov v programovaní (FIIT STU Bratislava) 

• Junior Internet – súťaž pre stredoškolákov v tvorbe webov, webdizajne, blogov 

• Baltie – pre základné školy programovanie v detskom programovacom jazyku Baltík 

Zapojenie do súťaží je najčastejšie organizované prostredníctvom učiteľa informatiky, ktorý musí 

študentov prihlásiť. Niektoré sú krátkodobé, iné celoročné, zamerané na rôzne oblastí informatiky 

a algoritmické myslenie. 

IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa v roku 2016 začal národný projekt pod názvom „IT 

akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Jeho zámerom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy 

mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním 

na informatiku a IKT. Cieľom je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných 

a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium 

v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. 

Aktivity v projekte smerujú k: 

• aktualizácii ŠkVP a inovácii študijných programov a predmetov na univerzitách 

• vytvoreniu nových motivačných predmetov – „Informatika v prírodných vedách a matematike“ 

a „Internet vecí“ 

• formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu učiteľov 

• krúžkom, IT táborom, seminárom, súťažiam a ďalším mimoškolským činnostiam zameraným na 

motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium IT. 

Do projektu sa zapojilo celkovo 436 škôl, pričom najviac až 24% škôl z celkového počtu (spolu sa 

zapojilo 106 škôl: 56 základných škôl a 50 stredných škôl) bolo z Košického regiónu. Priamo 

z mesta Košice a Košice okolie bolo zapojených 59 škôl. 

V školskom roku 2018/2019 sa v rámci projektu IT akadémia zapojili dve školy a implementovali na 

škole záujmové krúžky zamerané na IT: 

• ZŠ Bernolákova 16, Košice - Internetový krúžok (5-6 roč.) 

• SZŠ Kechnec 13 - IT klub - Roboty Lego Mindstorms (4-9 roč.) 

• Organizátor UPJŠ: 

https://www.kidscodr.sk/galaxiada/
https://koduslovak.wordpress.com/
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o Tvorba webstránok (žiaci stredných škôl a 8.-9. ročník ZŠ + ekvivalent 8. ročných 

gymnázií) 

o Krúžok robotiky (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, príma – kvarta 8-ročného gymnázia) 

Zhodnotenie projektu IT Akadémia 

• Zámer projektu je: viac (kvalitnejších) absolventov škôl, ktorí sa môžu sať IT špecialistami pre 

IT sektor. Ale IT sektor je priemyselné odvetvie hospodárstva, ktoré má najbližšie ku študijnému 

odboru počítačové inžinierstvo na technických VŠ a SOŠ zameraných na informatiku. 

• Projekt sa mal prioritne zamerať na stredné odborné školy, ale zameral sa najmä na základné 

školy a gymnáziá, kde je informatika priradená ku prírodovedným predmetom. Projekt teda 

nenaplní svoj zámer zvýšiť počet absolventov pre IT sektor. 

Kariérové poradenstvo na základných školách 

Výchovné a kariérové poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl 

v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. Ich úlohou je 

vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb 

detí a kariérneho poradenstva. Kariérne poradenstvo v rezorte školstva je dôležitá pomoc, nakoľko 

v tejto oblasti môže výrazne ovplyvniť rozhodovanie mladých ľudí o ich ďalšom smerovaní, či už 

zameranom na vzdelávanie alebo na profesnú dráhu, a tým ovplyvniť vzdelanostnú, profesnú 

a kvalifikačnú úroveň obyvateľstva. Preto je potrebné rozvíjať poradenstvo týkajúce sa profesie 

a kariéry pre žiakov končiacich základné školy a pre ich rodičov. 

Funkcia výchovného poradcu sa v školách spravidla obsadzuje z radov skúsených pedagogických 

zamestnancov školy. Popri iných úlohách v oblasti výchovy a vzdelávania, najviac času venujú výchovní 

poradcovia v základných školách poradenstvu pri voľbe štúdia a povolania. Zúčastňujú sa na 

profesionálnej orientácii žiakov, osobitnú pozornosť pritom venujú žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, žiakom so zdravotným postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom. 

Majú k dispozícii aktuálne informácie o štúdiu na stredných školách. Žiakom poskytujú informácie 

o podmienkach prijatia na jednotlivé typy a druhy škôl, o možnostiach uplatnenia sa po absolvovaní 

konkrétnej školy v praxi. Je potrebné spomenúť nutnú spoluprácu výchovných poradcov s triednymi 

učiteľmi, ktorí zbierajú informácie o žiakovi po celý čas jeho štúdia. Keď dieťa potrebuje poradiť 

s výberom školy a povolania, mal by byť triedny učiteľ výchovnému poradcovi nápomocný. 

V súčasnosti sa činnosť v oblasti kariérového poradenstva často obmedzuje na nevyhnutné informačno-

administratívne úkony smerom k žiakom, aj to len v 9. ročníku, prípadne žiakom na konci 5. a 8. ročníka 

ZŠ. Poskytovanie kariérneho poradenstva na úrovni základných škôl je napriek problémom, ktoré musia 

výchovní/kariéroví poradcovia prekonávať, veľmi sľubne sa rozvíjajúcou oblasťou. 

Ak považujeme voľbu strednej školy ako prostriedok na prípravu na budúce povolanie za jedno 

z najdôležitejších rozhodnutí v živote človeka, je nevyhnutné, aby sa takáto voľba uskutočnila na 

základe zodpovedajúcej prípravy. Veď voľbou strednej školy, prípravou na budúce povolanie, si mladý 
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človek volí celý svoj budúci život, životné podmienky, spoločenský status, sociálne postavenie. Je 

dôležité, aby žiaci dostali pred rozhodnutím o svojej budúcnosti dostatok informácií o svete práce, 

o požiadavkách trhu práce, o požiadavkách, ktoré kladie zvolená profesia na človeka, o možnostiach 

získania potrebnej kvalifikácie pre výkon zvolenej profesie, ale aj informácie o sebe samých, o svojich 

schopnostiach, vlastnostiach a predpokladoch na vykonávanie zvolenej profesie. 

Ministerstvo školstva má záujem o posilnenie kariérového poradenstva na školách. Špecifikovať 

obsahovú náplň kariérového poradenstva a konkrétne činnosti s ňou spojené si vyžiadala práve prax, 

predovšetkým požiadavky trhu práce na prispôsobenie profilov absolventov vzdelávania jeho 

potrebám. Nová právna úprava prinesie inštitucionálne prerozdelenie výkonu kariérového 

poradenstva. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) budú 

zabezpečovať úlohy, ktoré doteraz vykonávali pedagogickí zamestnanci na školách (väčšinou výchovní 

poradcovia), ale vzhľadom na to, že často išlo o odborné činnosti (diagnostická činnosť, koordinácia 

výmeny informácií o potrebách trhu práce), ich výkon nebol dostatočne efektívny. Pripravovaný zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzuje tiež novú kategóriu odborného zamestnanca 

– kariérový poradca. Pôsobiť bude v CPPPaP na úrovni okresov. Pôjde o osobitného odborníka, ktorý sa 

bude orientovať na študentov a rodičov, ale zároveň aj podporovať ostatných učiteľov venujúcich 

sa  tejto činnosti v rámci okresu. 

Viaceré predchádzajúce národné projekty viedli k vytvoreniu využiteľných poradenských nástrojov, 

metodík a informačných materiálov. Neumožnili ale udržateľné budovanie kapacít a vzhľadom na nízku 

časovú dotáciu pre výchovného poradcu na základnej a strednej škole a zameranie činnosti centier 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zostáva dostupnosť kariérového poradenstva 

veľmi nízka. Prevažuje prístup zameraný na diagnostiku záujmov a predpokladov žiaka, takmer úplne 

absentuje kariérová výchova. Riadenie a metodické usmerňovanie systému je, vzhľadom na jeho 

komplexnosť, tiež roztrieštené. Na druhej strane, rozvoj duálneho systému a nedostatok pracovnej sily 

vedie v niektorých prípadoch k posilneniu spolupráce škôl so zamestnávateľmi a rozvoju veľtrhov 

práce a búrz informácií, čo sa prejavuje vo zvýšení počtu zmysluplných kontaktov žiakov so svetom 

práce. 

Napríklad Košický kraj pre zlepšenie komunikácie medzi SŠ a ZŠ o možnostiach štúdia a kariérnych 

príležitostiach realizoval v roku 2017 už 7. ročník prezentácie „Správna voľba povolania“. Hlavným 

organizátorom je Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Košice a Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia 

zamestnávateľov mohli získať prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl. Súčasťou prezentácie bola aj 

konferencia pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl a riaditeľov stredných škôl na území 

mesta Košice a jeho okolia. 

V dnešnej dobe by mali mať rodičia a najmä študenti a žiaci dobrý prehľad o tom, aké sú možnosti 

zamestnať sa a aké sú ďalšie možnosti ich štúdia Poradenstvo v praxi by sa nemalo obmedzovať len na 

rozdanie zoznamov a letákov, bez analýzy daností žiakov či možností pracovného trhu. 
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Zámerom musí byť sprístupniť kvalitné usmernenia a poradenské služby pre mladých ľudí pri výbere 

povolania (zabezpečiť predovšetkým informovanosť v oblasti potrieb trhu práce) a tiež podporiť 

spoluprácu ZŠ so SŠ a poradenskými zariadeniami v oblasti výberu vhodného povolania. 

Sumarizácia analýzy základných škôl v meste Košice 

Analýzou ŽS v meste Košice bolo zistené nasledujúce (pre potreby analýzy sme skúmali iba ZŠ priamo 

v meste Košice) 

• V roku 2018 bolo v košickom regióne spolu 308 základných škôl (necelých 70 000 študentov), 

z toho 48 škôl (16%) pôsobilo v meste Košice(viac ako 18 442 študentov). 

• V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 34 škôl (71% všetkých škôl v Košiciach), 

ostatných 14 škôl je súkromných alebo cirkevných. 

• 18 škôl z mesta Košice je zapojených do projektu IT akadémia. 

• Z 10 najlepšie hodnotených ZŠ v regióne je 7 škôl priamo z mesta Košice. 

• Pri porovnaní vzdelávania dosahujú Košické školy nadpriemerné výsledky. V celoslovenskom 

hodnotení najvyššie umiestnenie dosiahla ZŠ, Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov. 

• Na vyše 80% košických škôl (39) sa predmet informatika, resp. informatická výchova vyučuje 

už na prvom stupni (pričom až 17 škôl začína s predmetom už v prvom ročníku) a na 96% škôl 

sa vyučuje predmet informatika na druhom stupni. 

• ŠkVP na ZŠ by mal zohľadniť reálne potreby detí ako budúcich používateľov IKT, s výhľadom do 

budúcnosti. Vzhľadom na rozsah výučby IT na základných školách v prvom stupni (informatika 

len v 3-4 ročníku) je vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu príliš ambiciózny. 

Namiesto teoretických základov informatiky by sa predmet mal zamerať na manuálne zručnosti, 

na algoritmické riešenie úloh, resp. na prácu s textom, obrázkami, animáciami, zvukom. Na 

druhom stupni predmet informatika zväčša kopíruje 1. stupeň, pričom sú obsahy zbytočne 

duplicitné, s minimálnymi rozdielmi. Informatika by mala prezentovať a vysvetľovať prácu 

s novou technológiou a zároveň by mala byť aplikovaná do iných predmetov ako nástroj. 

• Z hľadiska vybavenia škôl má každé škola svoju IT učebňu (hardware). Otázka je, či je dostatočne 

efektívne využívaná a  pomocou ktorých softvérových programov je výuka podporovaná (táto 

možnosť je v kompetencii samotného učiteľa informatiky). 

• Čo sa týka kvalifikácie učiteľov informatiky dospeli sme k záveru, že je nízka. Za kvalifikovaného 

učiteľa informatiky sa považuje taký, ktorý prejde školením MPC, pričom kvalita týchto školení 

je veľmi nízka. Možnosti doškolenia učiteľov sú viazané na financie a dotácie z EÚ. 
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Analýzou ŽS a ich krúžkov zameraných na IT bolo zistené (pre potreby analýzy sme skúmali ZŠ v meste 

Košice a jeho okolí): 

• Krúžková činnosť sa ponúka na ZŠ a to prostredníctvom existujúceho CVČ (ponuku kurzov si 

tvoria samostatne) ale prostredníctvom krúžkovej činnosti, kde sa mimoškolské aktivity 

realizujú v priestoroch školy. 

• 62% zo všetkých skúmaných ZŠ realizuje mimoškolské aktivity pre svojich študentov. Ostatné 

školy neorganizujú mimoškolské aktivity, pretože neďaleko nich je existujúce CVČ, alebo sú to 

malé školy s malým počtom študentov a mimoškolské aktivity preto realizujú bez zamerania 

v rámci existujúceho školského klubu detí. 

• Iba na 47% skúmaných ZŠ (v počte 32 škôl) v rámci svojej krúžkovej činnosti poskytuje 

mimoškolské aktivity zamerané na IT (v podobe krúžkov ako: Počítačový krúžok, Hravá 

Informatika, Internetový krúžok, Programovanie, Počítačové animácie, Lego robotika a iné) 

• Z hľadiska veku zapojených študentov, prevládajú krúžky 

o pre 2.-4. ročník zamerané na oboznámenie sa s počítačom a základy práce s PC 

o pre 5.-9. ročník s miernym zameraním na programovanie, robotiku, ale stále v prevažnej 

miere o základoch práce s PC 

• Môžeme skonštatovať, že pre zavedenie krúžkovej činnosti je potrebné na jednej strane vytvoriť 

priestor pre takýto krúžok (napr. podpora vedenia školy, musí existovať nadšenec pre IT, keďže 

krúžková činnosť nie je finančne zaujímavá pre vedúcich krúžkov, primeraná propagácia 

a motivácia rodičov) a na druhej strane musí existovať dostatočné množstvo študentov na danej 

škole, aby vytvorili primeraný záujem o krúžok.  
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Stredné školy 

Vzdelávanie na stredných školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Systém vzdelávania 

je nastavený nasledovne (v stredných školách je možné získať viacero stredných stupňov vzdelania): 

• nižšie stredné odborné vzdelanie (ISCED 2C), 

• stredné odborné vzdelanie (ISCED 3C), 

• úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 3A), 

• úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A), 

• a vyššie odborné vzdelanie (ISCED 5B). 

Z hľadiska potrieb praxe má regionálne školstvo za úlohu pripraviť absolventov, ktorí majú vedomosti 

a zručnosti potrebné na čo najplynulejší prechod do praxe na pracovné miesta nevyžadujúce si 

vysokoškolské vzdelanie. Hlavnú ťarchu pri plnení tejto úlohy nesie odborné školstvo uskutočňujúce 

odborné vzdelávanie a prípravu. Zrýchľujúci sa globálny vývoj sa premieta do meniacich sa potrieb trhu 

práce. Ak má odborné školstvo dobre plniť svoju úlohu, musí byť schopné na tieto zmeny reagovať. Táto 

schopnosť sa dá zabezpečiť len úzkou spoluprácou odborných škôl so všetkými zainteresovanými, 

v našom prípade so štátnou správou, územnou samosprávou, zamestnávateľmi, stavovskými 

a profesijnými organizáciami a zástupcami zamestnancov. 

Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že existujú dve cesty: jedna vzdelávacia cesta vedie od základnej 

školy cez gymnázium, resp. SOŠ a vysokú školu ku zamestnávateľovi; druhá od základnej školy, cez 

strednú školu priamo k zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je ten, kto overuje kvalitu absolventa 

v pracovnom procese, jeho odborné kompetencie a zručnosti. Je potrebné, aby inštitúcie zapojené do 

vzdelávania a zamestnávatelia menili verejnú mienku v prospech odborného vzdelávania hlavne 

u žiakov ZŠ, ktorí sa pripravujú na vstup na SŠ. Cesta je cez odovzdávanie informácií o potrebách trhu 

práce a možnosti zamestnať sa po ukončení SŠ. 

Zákon o odbornom vzdelávaní predpokladá dve úrovne koordinácie odborného vzdelávania a potrieb 

trhu práce, a to celoštátnu úroveň a úroveň samosprávnych krajov. Na celoštátnej úrovni plní 

koordinačnú úlohu. Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti stredných škôl na Košický samosprávny 

kraj vznikla pre zriaďovateľa povinnosť okrem zabezpečenia vhodných materiálno-technických 

podmienok aj pripravovať strategické materiály (napr. Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania 

v stredných školách v KSK) a koncepcie rozvoja pre jednotlivé typy škôl vo svoje zriaďovateľskej 

pôsobnosti (Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK). 

Na krajskej úrovni pôsobia krajské rady ako poradné orgány predsedov samosprávnych krajov. 

Koordinačné orgány existujú aj na úrovni stavovských alebo profesijných organizácií vo forme 

sektorových rád. Kľúčovým nástrojom v oblasti riadenia odborného vzdelávania a prípravy sú 

informácie o uplatnení absolventov stredných škôl. 
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Vývoj počtu stredných škôl a ich študentov v Košickom kraji 

Po medzere, spôsobenej postupným napĺňaním povinných deviatych ročníkov ZŠ, začal od roku 2004 

celkový počet žiakov stredných škôl klesať. Priemerným trojpercentným tempom sa za jedenásť rokov 

znížil o 38 %. Fáza poklesu by mala končiť v roku 2019. V ďalšom období by sa mal počet zvyšovať až 

do roku 2025. Vývoj počtu škôl v Košickom regióne odráža celoslovenské trendy: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gymnáziá spolu 37 36 36 36 35 36 36 36 36 35 35 

Košice a Košice okolie 22 22 22 22 21 22 22 22 22 21 21 

mimo Košické okresy 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Odborné stredné školy spolu 71 69 67 60 59 59 59 63 61 61 61 

Košice a Košice  okolie 35 35 34 30 31 30 30 30 30 30 30 

mimo Košické okresy 36 34 33 30 28 29 29 33 31 31 31 

Tabuľka 14 Vývoj počtu stredných škôl v Košickom regióne17 

Okres Gymnáziá 
Stredné odborné 

školy 

Špeciálne stredné 

školy 

Gelnica 1 1 2 

Košice I 9 12 2 

Košice II 5 2 1 

Košice III 1 1 0 

Košice IV 4 14 3 

Košice – okolie 2 1 3 

Michalovce 3 10 5 

Rožňava 3 5 3 

Sobrance 0 1 0 

Spišská Nová Ves 4 8 5 

Trebišov 3 6 2 

KOŠICKÝ KRAJ SPOLU 35 61 26 

Tabuľka 15 Prehľad počtu stredných škôl v regióne Košického kraja (stav k 15. 9. 2018)18 

Z hľadiska vývoja počtu študentov na gymnáziách vrchol dosiahli školy v roku 2003. Nasledujúcich päť 

rokov sa počty nemenili, pokles začal v roku 2009. V tejto fáze sa počet žiakov znížil až o viac ako jednu 

štvrtinu. Pokles by sa mal zastaviť v roku 2019. Následne do roku 2025 sa predpokladá, že by sa mal 

 
17 Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 

18 Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 
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počet zvýšiť o približne 10%. Pre bližšiu špecifikáciu uvádzame vývoj počtu študentov na gymnáziách 

a stredných odborných školách v Košickom regióne: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gymnáziá 12 263 11 619 10 930 10 487 9 851 9 397 9 274 9 007 9 788 

Stredné odborné školy 23 668 23 028 22 013 20 179 19 141 18 211 17 995 1 7457 16 943 

Tabuľka 16 Vývoj počtu žiakov a absolventov na stredných školách v Košickom regióne19 

Kým počet stredných škôl KSK v procese racionalizácie stredných škôl znamenal vyradenie, resp. 

zlúčenie niektorých stredných škôl, stredné školy súkromných zriaďovateľov a cirkevných 

zriaďovateľov sa do siete zaraďovali bez adekvátnej kontroly kvality zo strany MŠVVaŠ SR i  s veľmi 

nízkymi počtami žiakov v triedach. Je zrejmé, že takýto vývoj v počte žiakov a počte stredných škôl 

priniesol do vzdelávania konkurenciu postavenú nie na kvalite ponúkaného vzdelávania, ale na boji 

o žiaka bez ohľadu na jeho schopnosti vzdelávať sa v danom type školy a jeho výsledky. Nárast počtu 

gymnázií, a s tým súvisiaci počet žiakov na tomto type škôl, priniesol narušenie rovnováhy do 

vzdelávania. Žiak gymnázia už nerastie v silnej konkurencii na škole, znížila sa jeho snaha byť čo 

najlepším. Pod to sa podpísalo aj množstvo vysokých škôl, ktoré pod rúškom dostupnosti 

vysokoškolského vzdelávania pre každého otvorili elokované pracoviská v menších mestách, často 

v odboroch nepotrebných pre trh práce. Problémy sú aj na strane stredných odborných škôl – tu je 

vidieť nevyváženosť v odboroch štúdia (množstvo absolventov končí na ÚP). Práve preto je zámerom 

KSK vytvorenie modernej siete odborov a stredných škôl. 

Kým na štátnych gymnáziách bol v posledných rokoch pokles počtu žiakov, na gymnáziách iných 

zriaďovateľov sa počet žiakov stabilizoval. V budúcnosti sa očakáva, že sa stabilizujú kvalitné 

gymnázia (bez ohľadu na zriaďovateľa). Začína sa prejavovať vplyv regulácie cez určovanie počtu 

tried pre jednotlivé ročníky. Tiež je možné sledovať pokles počtu žiakov na SOŠ. Tento pokles zmierňuje 

otváranie elokovaných pracovísk (v regiónoch, kde je vysoká populácia Rómov), ktoré sa venujú 

intenzívnejšiemu vzdelávaniu marginalizovanej skupine mládeže s cieľom umožniť aspoň časti z nej, 

vstup na trh práce. Zároveň môžeme vidieť rastúci záujem žiakov o kvalitné odborné vzdelávanie, 

ktoré odpovedá súčasným potrebám trhu práce. Na niektorých odborných školách v prijímacom konaní 

vzrástol záujem do takej miery, že škola môže opäť robiť výber žiakov. 

  

 
19 Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 
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Hodnotenie stredných škôl 

Podľa štúdie INEKO sa v prvej päťke najlepšie hodnotených stredných škôl Košického kraja umiestnili 

tieto košické školy: 

Poradie v kraji Gymnázium Hodnotenie (max. 10) 

1. Gymnázium, Poštová 9, Košice 9,3 

2. Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice 8,3 

3. Súkromné gymnázium, Katkin park 2, Košice - Západ 7,3 

4. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 7,0 

5. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 6,7 

Tabuľka 17 Prehľad najlepšie hodnotených gymnázií v Košickom kraji (INEKO)20 

Poradie v kraji Stredná odborná škola Hodnotenie (max. 10) 

1. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 7,3 

2. 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Komenského 44, Košice 
6,3 

3. 
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 

Košice  
6,1 

4. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 5,8 

5. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 5,8 

Tabuľka 18 Prehľad najlepšie hodnotených stredných odborných škôl v Košickom kraji (INEKO)21 

Racionalizácia stredných škôl 

V septembri 2018 došlo k zmene v kompetenciách samosprávnych krajov. Kým v minulosti 

ministerstvo iba odporúčalo krajom, koľko žiakov môžu prijať do prvých ročníkov stredných škôl vo 

svojej územnej pôsobnosti, po novom sú tieto počty presne stanovené. Kraj ich následne prerozdeľuje 

na jednotlivé školy a študijné alebo učebné odbory. Okrem toho počty žiakov v prvých ročníkoch už 

neschvaľuje krajské zastupiteľstvo, ale toto rozhodnutie vydáva predseda samosprávneho kraja. 

Myšlienka racionalizácie stredných škôl existuje už od roku 2006. Prebiehať mala vo viacerých etapách. 

Doteraz neboli koncepčné zmeny realizované, išlo skôr iba o čiastkové riešenia. Pri stanovení počtu 

študentov na jednotlivé kraje ministerstvo školstva nestanovovalo jasné pravidlá, nezohľadňovali sa 

regionálne stratégie, ani špecifiká jednotlivých škôl. Je predpoklad, že v tomto smere ešte budú zmeny 

v legislatíve, pretože súčasný stav je nevyhovujúci tak pre samosprávne kraje ako aj pre školy (vyhlášky 

ministerstva školstva, podľa ktorej sa určujú najvyššie počty žiakov 1. ročníka stredných škôl). Bude sa 

 
20 Zdroj: Prehľad základných a stredných škôl, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

21 Zdroj: Prehľad základných a stredných škôl, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
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hľadať taký stav, ktorý by zohľadňoval kritériá a požiadavky škôl, regiónov, trhu práce aj demografický 

vývoj. Cieľom budú transparentné a objektívne pravidlá na určovanie počtu žiakov, ktoré v tejto 

vyhláške chýbajú, alebo sú nejasné.  

Táto zmena bude mať dopad na školský systém tak, že Školské zariadenia dostanú financie na určitý 

počet študentov podľa toho, aké perspektívne odbory ponúkajú. Z hľadiska klesajúceho trendu počtu 

absolventov základných škôl sa bude musieť pristúpiť k určitým opatreniam a zmenám. 

Deviaty ročník základných škôl v školskom roku 2018/2019 skončí približne 5 400 žiakov. KSK má 

v školskom roku 2019/2020 pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti prerozdeliť 6 468 miest, 

pričom ministerstvo školstva navýšilo toto číslo na 7 038. Ide teda o navýšenie o 570 žiakov, z toho 

gymnáziám pridalo 208 miest. To znamená, že každý žiak bude prijatý na strednú školu. Proces 

skvalitňovania výberu záujemcov o gymnáziá sa tak pribrzdila, na druhej strane sa prehĺbila 

kríza pri prijímaní žiakov na odborné vzdelávanie. Deviataci, ktorí budú mať záujem o gymnázium, 

sa bez ohľadu na výsledky na gymnázium dostanú (len v meste Košice je 18 gymnázií, na mnohé z nich 

sú žiaci prijímaní bez prijímacích skúšok).  

Prioritou KSK je kvalitné vzdelávanie. Samosprávny kraj sa zameral pri stanovení počtov žiakov 

v prvých ročníkoch posilniť perspektívne odbory, ako informačné technológie, strojárstvo či 

elektrotechnika. Ak chceme smerovať ku kvalitnému vzdelávaniu, treba menej škôl, ktoré budú mať 

dostatok financií na kvalitné vybavenie a vzdelávanie. 

Dôsledkom nízkych platov v školstve je, okrem iného, aj odliv pedagógov do komerčnej sféry. Firmy 

prijímajú najmä učiteľov predmetov, ako sú matematika či informatika, ktorých schopnosti a zručnosti 

dokážu rýchlo využiť. Štátna školská inšpekcia v minuloročnej správe o stave vzdelávania na 

Slovensku konštatovala, že v 45 % kontrolovaných škôl bola informatika v plnom rozsahu vyučovaná 

neodborne a v ďalších viac ako 10 % škôl vyučovanie informatiky zabezpečovali s nižšou ako 50-

percentnou odbornosťou. Napriek snahe štátu o celoplošné riešenia tohto problému prostredníctvom 

školení pedagógov (napr. projekt Ďalšie vzdelávanie v predmete informatika z roku 2008, projekt IT 

akadémia z roku 2018, Akadémia programovania z roku 2019) sa tento stav nemení. 

Štátne projekty sa snažia riešiť problém systémovo, prísť s koncepciou, ktorá by výučbu zmenila plošne 

na všetkých školách. Niektoré vzdelávacie aktivity učiteľov zastrešujú samotné firmy (napr. T-Systems) 

prípadne neziskové organizácie (napr. aj Ty v IT), ale ide len o špecifické oblasti a sú prevažne ako 

doplnkové a podporné. 
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Skladba študijných a učebných odborov 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zabezpečujú vzdelávanie v 30 skupinách odborov. V sieti škôl 

nie sú zastúpené odbory zo skupiny 11- fyzikálno-matematické vedy, 27 - technická chémia silikátov, 

skupiny 32 - spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi, 75 - pedagogické vedy, 92 - bezpečnostné 

služby.  

Celkovo sa zabezpečuje príprava v 186 odboroch, najväčšie zastúpenie v odboroch majú tieto skupiny 

odborov: 

• 63 a 64 – ekonomika a organizácia, obchod a služby (spolu 7390 žiakov v nich študujúcich) 

• 23 a 24 – strojárstvo (2383 žiakov) 

• 26 – elektrotechnika (2686 žiakov) 

• 53 – zdravotnícke odbory (2443 žiakov). 

Centrá odborného vzdelávania a prípravy 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) je oblasťou odborného vzdelávania, kde škola 

zabezpečuje vzdelávanie v rozsahu teoretického vyučovania, ako aj v rozsahu praktického vyučovania 

systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. Je to usporiadaný systém 

procesov, vzťahov a funkcií smerujúcich k získaniu kompetencií žiaka školy, ako objektu odborného 

vzdelávania a prípravy, v súlade s požiadavkami zamestnávateľov na profil absolventa strednej 

odbornej školy daného odboru štúdia. Škola môže praktické vyučovanie svojich žiakov zabezpečovať 

v škole, v stredisku odbornej praxe, alebo aj v stredisku praktického vyučovania zriadenom 

zamestnávateľom. 

Na Slovensku bolo celkovo ku koncu roka 2018 evidovaných 33 škôl s oprávnením používať popri 

svojom názve označenie COVaP. V regióne KSK bolo pritom iba 7 škôl (3 so zameraním na IT): 

Škola Zameranie 

SOŠ, Ostrovského 1, Košice informačné a sieťové technológie 

SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce informatika, automatizácia a elektrotechnika 

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice elektrotechnika a automatizácia 

SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice automobilový priemysel 

SOŠ, Učňovská 5, Košice hutníctvo a strojárska výroba 

Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová ves strojárstvo 

SOŠ železničná, Palackého 14, Košice 
oznamovacia, zabezpečovacia a silnoprúdová 

technika 

Tabuľka 19 Centra odborného vzdelávania a prípravy v Košickom kraji 
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Systém duálneho vzdelávania 

Duálne vzdelávanie predstavuje významný verejný projekt (www.dualnysystem.sk), ktorý na Slovensku 

funguje od roku 2015 a sú naň kladené vysoké očakávania. Od školského roku 2015/2016 majú žiaci 

stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, 

s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce (v roku 2018 bol dokonca novelizovaný zákon 

o odbornom vzdelávaní a príprave). 

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa 

vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou 

prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním 

v priestoroch zamestnávateľa. V rokoch 2015/2016 – 2017/2018 študovalo v KSK celkom v systéme 

duálneho vzdelávania 205 žiakov. 

Podnik Kód a názov odboru škola 2015/16 2016/17 2017/18 

U.S.Steel Košice, s.r.o. 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 
SOŠ železničná 

Palackého 14 

040 01 Košice 

 9 9 

Železnice SR 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 

 3 4 

BSH Drives and 

Pumps, s.r.o. 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 
SOŠ technická 

Partizánska 1 

071 92 Michalovce 

 12 12 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 

 2  

T-Systems Slovakia, s.r.o. 

2563 Q 

Počítačové systémy SOŠ elektrotechnická 

Komenského 44 

04001 Košice 

  29 

2695 Q 

Počítačové systémy 
20 26  

Tabuľka 20 Školy a žiaci zapojení do systému duálneho vzdelávania v Košickom kraji v rokoch 2015 – 2017 

Podľa prieskumu a zistení Slovak Business Agency 22   možno stav duálneho vzdelávania hodnotiť 

nasledovne: 

• Motiváciou pre MSP do zapojenia sa do SDV je jednoznačne snaha o výchovu a odbornú edukáciu 

budúcich kvalifikovaných zamestnancov, pričom MPS cítia demografický tlak (odchod 

skúsených špecialistov na dôchodok) a nedostatok novej domácej pracovnej sily. Stredné školy 

 
22 Zdroj: Analýza stavu duálneho vzdelávania v regiónoch SR vo väzbe na MSP 2018, Slovak Business Agency 

www.dualnysystem.sk
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vnímajú SDV ako príležitosť na zatraktívnenie ich „image“ pre budúcich študentov, ktorí k nim 

prichádzajú z prostredia základných škôl. 

• Stredné školy sa do SDV zapájajú najmä pre zatraktívnenie štúdia pre budúcich študentov, ktorí 

sú v súčasnosti žiakmi základných škôl. Uvítali by väčšie propagačné úsilie zo strany štátu pri 

popularizácii odborného vzdelávania na ZŠ, nakoľko tento druh vzdelávania naráža na 

spoločenské predsudky k manuálnej práci – osobitne u rodičov spolurozhodujúcich o výbere 

budúcej strednej školy ich detí. 

• SDV zatiaľ určite nemožno hodnotiť ako disfunkčný, ale pri jeho zavádzaní sa objavili čiastočne 

komunikačno-organizačné nedostatky, ktoré mali „začiatočnícky“ charakter. 

• SDV je pre malé a stredné podniky administratívne náročné, pričom novela zákona o odbornom 

vzdelávaní túto bariéru zo strany MSP odstráni len čiastočne. 

• Novela zákona o odbornom vzdelávaní síce rieši najvýznamnejšie problémy z pohľadu MSP a 

stredných odborných škôl, ale zatiaľ neriešeným problémom zostáva spôsob úpravy študijných 

plánov a osnov, ktorých potrebu vážnejších zmien akcentovali najmä MSP a čiastočne aj stredné 

školy, kde niektoré z nich požadovali aj zvýšenie podielu teórie na výučbe. MSP pritom 

v súčasnosti teoretickú výbavu študentov považovali za veľmi dobrú. 

• Výber študentov do SDV bol doposiaľ jeho čiastočne „slabým miestom“ vzhľadom na odpovede 

zamestnávateľov a škôl, podľa ktorých sa v zásade nekonala veľká selekcia uchádzačov a skôr 

boli prijímaní všetci žiaci, ktorí o SDV prejavili záujem. Napriek tomu u malých a stredných 

zamestnávateľov prevládala spokojnosť s ich pracovnou morálkou a 2/3 stredných škôl tvrdilo, 

že študenti zapojení do SDV majú lepšie študijné výsledky ako žiaci, ktorí doň zapojení neboli. 

• Zamestnávatelia sú zdržanlivejší v zapojení do SDV, pretože u nich existuje obava o ušlé 

investície do ľudského kapitálu vzhľadom na to, že absolventi SDV nie sú priamo viazaní po 

ukončení štúdia na povinnosť zamestnať sa u nich, ako aj úniku citlivého firemného know-how. 

Vyššie územné celky a Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie by mali pôsobiť 

ako hybná sila v zavádzaní SDV. VÚC sa čiastočne snažia pôsobiť ako „sprostredkovatelia“ medzi 

zamestnávateľmi a odbornými školami. Toto tvrdenie však nie je z praktického hľadiska 

zovšeobecňujúce vzhľadom na to, že medzi jednotlivými krajmi existujú vysoké rozdiely v početnosti 

zapojených zamestnávateľov a škôl (slabá aktivita v rámci SDV je najmä krajoch na východe Slovenska). 

Existujúci koncept SDV nie je vyhovujúci pre všetky sektory – nevyhovuje najmä pre sektor Informačné 

technológie a telekomunikácie, ale tiež aj malým podnikom. Dôkazom toho je aj fakt, že do SDV sa 

strednú školy zamerané na IKT prakticky nezapojili. Zapojila sa len malá skupina stredných škôl, iba do 

„modifikovaného modelu”, keď je duálne vzdelávanie riešené ako trojročné nadstavbové štúdium v 

úzkej spolupráci školy a zamestnávateľa (príklad T-Systems Slovakia a SPŠE v Košiciach). Takýto model 

je použiteľný, je však náročný na finančnú podporu zo strany zamestnávateľa a nie je systémový (svojim 

spôsobom sa jedná o náhradu bakalárskeho štúdia na vysokých školách). 
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Pre IT sektor je špecifické, že v úzkej spolupráci stredných škôl so zamestnávateľmi vznikajú tzv. centrá 

praktickej výučby (špecializované laboratóriá). Tieto centrá pôsobia priamo na školách a učitelia sú 

pripravovaní na výučbu špecifikovaných predmetov (v rámci vytvorených študijných programov) 

expertami od zamestnávateľov. Dobrým príkladom takéhoto  úspešne fungujúceho modelu v SR je 

Sieťový akademický program Cisco implementovaný od roku 1999 na viac ako 60 stredných školách, do 

ktorého doposiaľ bolo zapojených viac ako 50 000 študentov pripravovaných na úroveň priemyselnej 

certifikácie Cisco CCNA. Aktuálny koncept SDV však tento model, vyhovujúci pre IT sektor, neuznáva. 

Riadenie stredných škôl z pohľadu Košického kraja 

Ako strategický dokument pre oblasť vzdelávania má KSK vypracovanú „Stratégiu rozvoja výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v KSK“, ktorá nadväzuje na Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania 

na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tento dokument má svoje doplnenia, pričom dodatok 

č. 3 k SRVV definuje prioritné smery rozvoja na území Košického kraja a z nich vyplývajúce 

aktualizované úlohy na jednotlivé školské roky. V auguste 2019 má KSK v pláne nanovo 

spracovať/aktualizovať Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania v KSK. KSK je povinný zo zákona 

vytvárať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania, ktorú spracováva v súlade s analýzami 

a prognózami o vývoji trhu práce a každoročne ju aktualizuje – ciele a úlohy sú tak každoročne 

upravované a redefinované na základe hodnotenia predchádzajúceho obdobia, čo prispieva k reálnej 

postupnej implementácii vytýčených strategických cieľov. 

KSK má zriadený funkčný odbor školstva, ktorý každoročne stanovuje hlavné úlohy pre riaditeľov škôl. 

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania 

na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Je potrebné vyvinúť snahu smerujúcu 

k vytvoreniu efektívnej štruktúry odborov, aby zodpovedali požiadavkám trhu práce a zároveň boli 

zohľadnené špecifiká regiónu. Vytvorením optimálnej siete odborov, ktorá je dnes v neustálom procese 

zmien, stabilizovať stredné školstvo tak, aby sa zachovala proporcionalita všeobecného a  odborného 

vzdelávania 30% : 70%. 

V rámci preneseného výkonu štátnej správy je financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK normatívne určeným objemom finančných prostriedkov, ktoré prideľuje MŠVVaŠ SR na 

počet žiakov týchto škôl. Zároveň z daňových príjmov prebieha spolufinancovanie projektov 

schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja. 
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KSK si uvedomuje potrebu zmien v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách a potrebu 

reagovať na meniace sa podmienky s ohľadom na IT odvetvie. Svoje zámery vyjadrili v Stratégii rozvoja 

výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK (dodatok č. 3 z roku 2017), v rámci ktorej je uvedená 

nasledovná analýza SWOT: 

Silné stránky Slabé stránky 

• Rast počtu pracovných pozícií v oblasti IT priemyslu 

v EÚ a SR 

• Rozvoj IT priemyslu v Košickom kraji 

• Spracovanie ŠkVP v spolupráci s IT firmami na 

vybraných školách a vzdelávanie odpovedajúce 

potrebám trhu práce 

• Angažovanosť firiem IT priemyslu v oblasti 

vzdelávania 

• Vzdelávacie projekty prepojené na IT firmy v kraji 

• Systémové riešenie kariérneho poradenstva na SŠ 

• Školskí psychológovia na SŠ v kraji 

• Modernizácia materiálno-technickej vybavenosti 

COVaP a ponuka akreditovaných kurzov 

• Zapojenie OŠ ÚKSK do pracovných skupín pri MŠVVaŠ 

SR s možnosťou navrhovať zmeny v rámci 

legislatívnych procesov 

• Sieť elokovaných pracovísk pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v kraji 

• Nízka schopnosť časti škôl prispôsobiť sa požiadavkám 

trhu práce zavádzaním nových trendov do vzdelávania 

(Priemysel 4.0 a Motivácia 3.0) 

• Rast počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorí ukončili dvojročné odbory a nemajú 

možnosť sa zamestnať 

• Pretrvávajúci nezáujem žiakov o prírodovedné 

predmety, hlavne matematiku v dobe digitalizácie 

• Zaraďovanie nových odborov štúdia bez kontroly 

materiálno – technického vybavenia SŠ 

• Široká ponuka odborov na VŠ bez prepojenia na 

potreby trhu práce (nepotrebné odbory) 

• Slabá reakcia zo strany vedení SŠ na zmeny v 

spoločnosti pri zavádzaní zmien na SŠ týkajúcich sa 

zmeny siete odborov 

• Chýbajúci informačný kanál k ZŠ, prostredníctvom 

ktorého by boli odovzdávané informácie o aktuálnych 

potrebách trhu práce a strategickom rozvoji kraja a z 

toho vyplývajúca izolácia niektorých ZŠ 

• Pomalé zmeny v sieti odborov SŠ 

Príležitosti Hrozby 

• Ochota firiem spolupracovať so SŠ pri získavaní žiakov 

na štúdium do nedostatkových profesií 

• Nárast počtu zamestnaných absolventov v IT firmách v 

kraji a ich pozitívny vplyv na študentov SŠ (možnosť 

získania práce v kraji) 

• Skvalitnenie plánu výkonov Košickým samosprávnym 

krajom pre stredné školy v súlade s potrebami trhu 

práce 

• Zvýšenie počtu hodín povinnej informatiky na 

gymnáziách pre všetkých žiakov 

• Nastavenie štandardov informatiky v spolupráci s 

firmami IT priemyslu pre niektoré odbory SŠ 

• Záujem TU KE a UPJŠ KE o spoluprácu so SŠ na obsahu 

ŠkVP  

• Priemysel 4.0 a s ním súvisiaci nárast potrieb trhu 

práce v oblasti IT priemyslu 

• Chýbajúce veľké firmy na pracovnom trhu v kraji, ktoré 

by sa zapojili do duálneho vzdelávania 

• Chýbajúca zanietenosť časti pedagogických 

pracovníkov pre nové trendy v priemysle a ich 

zavádzanie do vzdelávania 

• Nedostatok učiteľov informatiky na SŠ, resp. nezáujem 

absolventov informatiky a inžinierskych smerov IT 

o učiteľské povolanie 

• Zvyšovanie priemerného veku pedagogických 

pracovníkov a chýbajúca mladá generácia učiteľov na 

SŠ 

• Pokles počtu žiakov končiacich 9. ročník ZŠ a nárast 

rómskych žiakov končiacich povinnú školskú 

dochádzku v nižších ročníkoch ZŠ 

• Nedostatočný zber informácií o potrebách trhu práce 

(chýbajúca informácia o živnostníkoch) 
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• Zmena motivácie žiakov Motivácia 3.0 a jej zavádzanie 

do vzdelávacieho procesu 

• Aktualizovaný akčný plán Stratégie SR pre integráciu 

Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: 

D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, 

D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný 

plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia 

schválený Uznesením vlády SR č. 87 z 22. februára 

2017 

• Spracovaný návrh materiálu MŠVVaŠ SR „Učiace sa 

Slovensko“ 

• Nedostatočná informovanosť výchovných poradcov ZŠ 

o požiadavkách trhu práce 

• Nezáujem rodičov o odbory, ktoré trh práce požaduje, 

výber odboru u žiakov sa riadi len osobným záujmom 

bez zváženia perspektívy na zamestnanie po ukončení 

• Odliv mladých ľudí so vzdelaním do rozvinutejších 

krajín EÚ 

• Jednostranne orientovaná ponuka odborov v 

elokovaných pracoviskách kraja 

• Rodič pri výbere povolania pre svoje dieťa 

nerešpektuje požiadavky trhu práce 

• Nízka akčnosť pre zmeny v SŠ zo strany MŠVVaŠ SR 

(Učiace sa Slovensko) 

• Nedôvera riaditeľov SŠ k projektu duálne vzdelávanie 

(ŠIOV) 

• Nedostatočný normatívny finančný príspevok pre 

gymnázia a niektoré odbory vzdelávania (technicky 

náročné) 

Tabuľka 21 Analýza SWOT zriaďovateľa KSK a jeho správy SŠ23 

Pri analýze strategického smerovania KSK v oblasti vzdelávania je možné skonštatovať, že kraj si 

uvedomil potrebu prispôsobenia sa potrebám trhu a zameranie sa na oblasť IT. Stanovil si sledovať 

potreby kraja, aby sa optimálne nastavila sieť odborov a rovnako počty tried pre prijímacie konania 

v jednotlivých školských rokoch. Na druhej strane je tu vidieť rastúcu potrebu venovať sa žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a ich uplatnenia na trhu práce.   

 
23 Zdroj: Košický samosprávny kraj 
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Záver analýzy stredných škôl v regióne 

Analýzou SŠ v regióne Košice bolo zistené: 

• V roku 2018 bolo v košickom regióne 35 gymnázií, 61 stredných odborných škôl a 26 

špeciálnych odborných škôl, na ktorých študovalo viac ako 25 000 študentov. 

• Najlepšie hodnotené školy sa nachádzajú priamo v meste Košice. 

• Z hľadiska vývoja počtu študentov, by mala fáza poklesu končiť v roku 2019. V ďalšom období 

by sa mal počet študentov zvyšovať až do roku 2025. Vývoj počtu škôl v košickom regióne tak 

odráža celoslovenské trendy. V budúcnosti sa očakáva, že sa stabilizujú kvalitné gymnázia (teda 

počty gymnázií a ich študentov). Zároveň môžeme vidieť rastúci záujem žiakov o kvalitné 

odborné vzdelávanie, ktoré odpovedá súčasným potrebám trhu práce.  

• Od roku 2015 sa zaviedol systém duálneho vzdelávania. V rokoch 2015/2016 – 2017/2018 

študovalo v KSK celkom v systéme duálneho vzdelávania 205 žiakov. Napriek zavedeniu 

a posilneniu duálneho vzdelávania v oblasti IT v Košiciach, je počet absolventom nedostačujúci 

pre neustále sa zvyšujúce potreby regionálneho trhu. 

• Aj na stredných školách je problémom financovanie. Dôsledkom nízkych platov v školstve je, 

okrem iného, aj odliv pedagógov do komerčnej sféry. Najviac je to vidieť práve na učiteľoch 

predmetov matematika či informatika, ktorých schopnosti a zručnosti dokážu rýchlo využiť. 

• KSK je zo zákona povinný vytvárať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania, ktorú 

spracováva v súlade s analýzami a prognózami o vývoji trhu práce a každoročne ju aktualizuje.  

• V posledných rokoch môžeme vidieť proces racionalizácie stredných škôl. Dochádza k zmene 

procesov stanovovania počtov študentov pre jednotlivé študijné odbory. Počty sú fixne 

stanovené a kraj ich následne prerozdeľuje na jednotlivé školy a študijné alebo učebné odbory. 

Okrem toho počty žiakov v prvých ročníkoch už neschvaľuje krajské zastupiteľstvo, ale toto 

rozhodnutie vydáva predseda samosprávneho kraja. V tomto smere je možné vidieť snahu KSK, 

kde je silný záujme pri stanovení počtov žiakov v prvých ročníkoch posilniť perspektívne 

odbory, ako informačné technológie, strojárstvo či elektrotechnika. 
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IT vzdelávanie na stredných školách 

Predmet Informatika na gymnáziách 

Učebný predmet Informatika na gymnáziách, v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca 

s informáciami, rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúceho stupňa vzdelávania. Rozvíja 

logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok 

a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov 

informačnej spoločnosti s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných 

technológií a produktov.  

Cieľom vyučovania informatiky je, aby žiaci: 

• rozvíjali si schopnosť logického a algoritmického myslenia, 

• rozvíjali si schopnosť kooperácie a komunikácie, 

• nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, 

• naučili sa základné pojmy a postupy informatiky, 

• naučili sa efektívne používať prostriedky informatiky, budovali si informatickú kultúru, 

• rešpektovali právne a etické zásady používania informačných technológií a produktov. 

V predmete informatika sú žiaci vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a  techník 

používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací obsah informatiky v ŠVP je 

rozdelený na päť tematických okruhov: 

• Informácie okolo nás 

• Komunikácia prostredníctvom IKT 

• Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

• Princípy fungovania IKT 

• Informačná spoločnosť 

Informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a zároveň buduje základy 

informatiky ako vednej disciplíny. Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa žiaci oboznámili 

so základnými pojmami, postupmi a prostriedkami informatiky ako vedy pretransformovanej 

do didaktického systému. Buduje sa u žiakov informatická kultúra, t.j. vychovávajú sa k efektívnemu 

využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie, s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. 

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (ŠPÚ) vo vzdelávacej oblasti Matematika a  práca 

s informáciami definuje štátne minimum z digitálnej gramotnosti a informatiky. Práve na gymnáziu sa 

najviac prejavuje systematická chyba v štátnom vzdelávacom programe, v ktorom nie je miesto pre 

techniku, technické vedy. Informatika sa priraďuje k matematike a ostatným prírodným vedám, aj 
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napriek tomu, že digitálna gramotnosť má viac technickú povahu. Rámcový učebný plán určuje sumárne 

3 vyučovacie hodiny týždenne pre predmet Informatika pre celé štúdium (4-ročné), čo je pre potreby IT 

sektora neakceptovateľne málo. Preto ŠkVP by mal korigovať tieto systematické chyby a rozložiť 

Informatiku do všetkých 4 ročníkov, napr. po 2 vyučovacie hodiny týždenne s využitím voliteľných 

hodín alebo vytvoriť prierezové témy vo viacerých predmetoch, kde by Informatika bola integrovaná 

ako aplikovaná informatika. Vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu sa zameriava na 

všeobecnú digitálnu gramotnosť (práca s textom, tabuľkami, grafmi, obrázkami, multimédiami, tvorbu 

webu, vyhľadávanie informácií, spracovanie informácií, algoritmizáciu). Vzdelávací štandard je 

napísaný nevhodne – rozvláčne, zbytočne detailne a zároveň nejednoznačne, takže rozdiely v ŠkVP 

rôznych škôl môžu byť veľmi veľké. Cieľom informatiky na stredných školách by malo byť: používať IT 

efektívne a bezpečne a rozumieť, ako funguje technika. Súčasťou toho je algoritmické myslenie a 

použitie IT ako nástroja na riešenie problémov, výpočet. Stredná škola by mala používať len také 

programovacie nástroje, ktoré sú používané v praxi, nie detské. 

Predmet Informatika pre stredné odborné vzdelanie 

Poslaním vyučovania je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných 

pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. 

vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a 

etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní 

iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú 

príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, 

ktorú budujeme. 

Absolvovaním predmetu žiaci (ciele predmetu): 

• naučia sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať 

informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť 

• budú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie 

• nadobudnú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu 

• budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a budú 

sa snažiť o sebavzdelávanie 

• naučia sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií 
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Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné 

vzdelanie: 

• Informácie okolo nás 

• Princípy fungovania digitálnych technológií (DT) 

• Komunikácia prostredníctvom DT 

• Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

• Informačná spoločnosť 

Štátne vzdelávacie programy pre SOŠ (ŠIOV) kopírujú obsah štátneho vzdelávacieho programu pre 

gymnáziá (ŠPÚ) s pridaním špecifík pre daný študijný/učebný odbor SOŠ. Ciele a vzdelávací štandard 

sú celkovo formulované nevhodne – rozvláčne, nezrozumiteľne, príliš detailne a zároveň povrchne. 

Chýba vízia uplatnenia sa absolventov SOŠ ako IT špecialistov budúcnosti. Iba skupina študijných 

odborov 25 Informačné a komunikačné technológie je zameraný konkrétne na IT špecialistov, potom 

čiastočne skupina študijných odborov 26 Elektrotechnika. Štátne vzdelávacie programy pre SOŠ (ŠIOV) 

sú v skutočnosti kompilátom úryvkov zo ŠkVP tých škôl, ktorých riaditelia sú v predmetovej komisii 

daného odboru v ŠIOV. Takto tvorený štátny vzdelávací program nemôže byť vyhovujúci potrebám 

praxe. Škola je zodpovedná za svoj ŠkVP a môže ho navrhnúť oveľa lepšie a zároveň splniť štátne 

minimum, vytvoriť si svoju špecializáciu. 

Učebnice pre SOŠ sú obsahovo zhodné s učebnicou pre gymnáziá. Chýbajú učebnice odborných 

predmetov pre SOŠ – informatika, výpočtová technika, automatizácia, elektronika, elektrotechnika atď. 

Učitelia sú nútení používať materiály z 80-tych rokov. Tu je veľká zodpovednosť na strane ŠIOV, pretože 

práve oni by mali mať jasnú predstavu, ako by mal vyzerať štátny vzdelávací program pre SOŠ 

s informatickým zameraním. Počas tvorby študijného programu Informačné a sieťové technológie sa 

vytvorili učebné texty (zatiaľ neschválené) pre niektoré nové predmety. Práve národný projekt IT 

Akadémia vytvoril priestor pre prípravu učebných textov ale iba pre niekoľko predmetov (zatiaľ sú 

neschválené). 

Aj keď charakteristikou gymnázií (na rozdiel od SOŠ) je príprava absolventov na štúdium na VŠ, 

v prípade študijného odboru Informatika to nefunguje, pretože predmet Informatika na gymnáziách 

má sumárne príliš málo hodín a obsah predmetu je povrchný a neúplný. Informatické predmety 

na SOŠ so zameraním na informatiku môžu mať sumárne až 10-krát viac hodín ako na 

gymnáziách. Napriek faktom stále platí, že v prijímaní na VŠ sú absolventi SOŠ koeficientom 

znevýhodnení oproti absolventom gymnázií. Maturita z informatiky na gymnáziách (nie na SOŠ) má 

slabú výpovednú hodnotu o skutočných predpokladoch absolventa gymnázia uplatniť sa v IT praxi 

alebo v štúdiu informatiky na VŠ, a to aj z dôvodu, že je navrhnutá pre informatiku pre gymnáziá, ktorá 

má povinných sumárne len 3 vyučovacie hodiny týždenne (prípadne viac ako voliteľné). 
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Špecializované predmety zamerané na IT 

Zo štatistiky Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), neskôr jeho následníckej organizácie – Centra 

vedecko-technických informácií (CVTI), sme identifikovali školské vzdelávacie programy a školy 

zamerané na informačné technológie alebo medziodborové štúdiá so silným zastúpením informačných 

technológií. Výsledkom sú nasledujúce odbory (študijné a učebné programy): 

Stredné odborné vzdelávanie 

Počítačovo a IT orientované štúdium 

• 2561 M Informačné a sieťové technológie 

• 2675 M Elektrotechnika – počítačové systémy a siete (ISCED 3A) 

• 2682 K Mechanik počítačových sietí (ISCED 3A) 

• 2694 M Informačné a sieťové technológie (ISCED 3A) 

• 3918 M Technické lýceum – informačné technológie v podnikovej praxi (ISCED 3A) 

Medziodborové štúdium 

• 2381 M Systémy strojárstvo – grafické (ISCED 3A) 

• 2697 K Mechanik elektrotechnik (ISCED 3A) 

• 3447 K Grafik digitálnych médií (ISCED 3A) 

• 3778 K Technik informačných a telekomunikačných technológií (ISCED 3A) 

• 7235 M Informačné a digitálne technológie (ISCED 3A) 

• 8297 M Fotograficky dizajn (ISCED 3A) 

Vyššie odborné vzdelávanie 

• 2381 Q Systémy strojárstvo – grafické (ISCED 5B) 

• 2695 Q Počítačové systémy (ISCED 5B) 

Tabuľka 22 Študijné odbory orientované na IT 

V súčasnosti existujú viac-menej iba tri čisté odbory, programy, ktoré je možné považovať za primárne 

orientované na IKT a vychovávajúce absolventov (aspoň v princípe) pre IT sektor (IT sektor preferuje 

skupinu odborov 25 Informačné a komunikačné technológie). Konkrétne sa jedná o tieto: 

• 2561 M Informačné a sieťové technológie (ISCED 3A) 

• 2694 M Informačné a sieťové technológie (ISCED 3A) 

• 2695 Q Počítačové systémy (ISCED 5B) 

Za čiastočne relevantné je možné považovať aj ďalšie školské vzdelávacie programy (ŠkVP). Avšak 

u týchto je silný medziodborový charakter, resp. dostupná alokácia odbornej a praktickej prípravy je 

dosť limitovaná. Jedná sa o tieto programy: 

• 2682 K Mechanik počítačových sietí (ISCED 3A) 

• 2675 M Elektrotechnika – počítačové systémy a siete (ISCED 3A) 

• 3447 K Grafik digitálnych médií (ISCED 3A) 
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• 3778 K Technik informačných a telekomunikačných technológií (ISCED 3A) 

• 3918 M Technické lýceum – informačné technológie v podnikovej praxi (ISCED 3A) 

Kvalita SOŠ so zameraním na informatiku sa dá nepriamo posúdiť počtom kvalifikovaných učiteľov 

informatiky, pretože jeden učiteľ nedokáže odučiť všetky triedy vo všetkých ročníkoch a vo všetkých 

informatických predmetoch. 

Porovnanie IT študijných odborov na Slovensku a v zahraničí 

Vzdelávacie programy na Slovensku majú študijný predmet Informatika, v minulosti aj Informatická 

výchova na ZŠ a Výpočtová technika na SOŠ. Informatika sa zameriava na digitálnu gramotnosť aj na 

algoritmizáciu a programovanie. Na druhej strane, vzdelávacie programy v ČR majú predmet ICT 

(zameraný na digitálnu gramotnosť, používanie IKT) a má pribudnúť predmet Programovanie. 

Vzdelávacie programy v západnom svete v minulosti nemali žiadny informatický predmet, ale mali 

aplikovanú informatiku v rámci ostatných predmetov. Dnes obyčajne majú predmet Computers alebo 

Computing, zameraný na digitálnu gramotnosť, používanie IKT. Pribúdajú predmety Programming 

alebo Coding, zamerané na algoritmizáciu a programovanie. 

Pre bližšiu špecifikáciu uvádzame pohľad na IT štúdium v zahraničí: 

INFORMATIKA 
(INFORMATICS) 

je veda o počítačovom spracovaní dát, delí sa na 3 smery 

CS 

COMPUTER SCIENCE 
(INFORMATICS): 

počítačová veda, informatika 

(vedecká informatika) 

CE 

COMPUTER 

ENGINEERING: 
počítačové inžinierstvo 

(technická informatika), 

zahŕňa aj softvérové inžinierstvo. 

DS 

DATA SCIENCE: 
dátová veda (dátová analytika, 

veľké dáta, strojové učenie) 

AI 

(ARTIFICIAL INTELLIGENCE – UMELÁ INTELIGENCIA) 
špecializácia, ktorá sa prelína cez všetky 3 základné odbory CS, CE, DS. 

Tabuľka 23 Pohľad na štúdium IT v zahraničí 

IT je priemyselný odbor, ktorý má najbližšie študijnému odboru CE (Computer Engineering). Obsah 

vzdelávania na ZŠ by mal rovnomerne pokrývať CS, CE a okrajovo DS, pretože štúdium DS si už vyžaduje 

abstraktné myslenie, ktoré je u detí na základných školách ešte pomerne slabé. Obsah vzdelávania na SŠ 

by mal rovnomerne pokrývať všetky tri skupiny informatiky (CS, CE, DS), pričom SOŠ by mali mať 

miernu prevahu CE a gymnáziá by mali mať miernu prevahu kombinácie CS a DS. Obsah vzdelávania na 

VŠ by sa mal rozdeliť na vedecké CS, technické CE a matematicko-analytické DS. 
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Stredné školy s IT zameraním 

Na základe vyššie uvedených kritérií sme identifikovali stredné školy v košickom regióne s IT 

zameraním. Podľa počtu absolventov v IT oboroch sme bližšie analyzovali vybrané školy. 

p.č. škola Mesto 
Celkový počet 

absolventov 

Počet IT 

absolventov 

1. SPŠ elektrotechnická Komenského 44 Košice 205 205 

2.  SOŠ Ostrovského 1  Košice 185 132 

3. SOŠ J. Szakkayho, Grešákova 1 Košice 49 20 

4. Súkromné gymnázium, Dneperská 1 Košice n/a n/a 

5. Súkromná SOŠ, Dneperská 1 Košice 20 20 

6. SOŠ technická, Partizánska 1 Michalovce 173 85 

7 . Technická akadémia, Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves 116 79 

8. SOŠ, Hviezdoslavova 5 Rožňava 66 51 

9. SOŠ, Kollárova 17 Sečovce 150 20 

 SPOLU   612 

Tabuľka 24 Stredné školy v Košickom regióne s IT zameraním 

Na gymnáziách, resp. iných odborných školách, sa vyučuje predmet informatika povinne, žiaci majú 

možnosť maturovať z informatiky, prípadne študovať na lokálnej sieťovej akadémii Cisco (ak je škola 

zapojená v programe). 

Podľa počtu absolventom v IT oboroch sme bližšie analyzovali vybrané školy. 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 

Škola poskytuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch a to: 2675 M 

Elektrotechnika, 3918 M Technické lýceum a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové 

technológie. Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch ešte vyučujú základné odborné predmety, 

napríklad: 

▪ Technická grafika 

▪ Sieťové technológie 

▪ Počítačové systémy 

▪ Aplikovaná informatika a výpočtová technika 

▪ Linux 

Študijný odbor 3918 M Technické lýceum je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl 

s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku 

a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického 

zamerania. 
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Študijný odbor 2561M - Informačné a sieťové technológie je nový 4. ročný študijný odbor ukončený 

maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce škola zostavila učebný plán tak, aby bol nielen 

moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. Je zameraný na administráciu počítačových 

systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami, spravovať 

webové servery a webstránky a programovať.  

V spolupráci so spoločnosťou T-SYSTEMS SLOVAKIA je na škole otvorené aj 3-ročné denné pomaturitné 

vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2695 Q Počítačové systémy. 

Škola má trinásť počítačových laboratórií vybavených stolovými počítačmi alebo notebookmi. 

Technologické vybavenie školy podporujúce kvalitné vzdelávanie pre IT a kľúčové kompetencie školy: 

• učebňa FESTO - pneumatika a elektropneumatika - panely na zostavenie obvodov a simulácia 

obvodov na PC 

• učebňa automatizácie - programovateľné automaty (PLC, Simatic) 

• učebňa elektroniky - simulácia činnosti elektronických obvodov pomocou programu MULTISIM 

• učebňa telekomunikácií - programovanie pobočkovej ústredne Alcatel 

• učebňa počítačových systémov a sieťových technológií - 15 PC, 9 smerovačov, 5 prepínačov 

a 6 WiFi, smerovače od firmy Cisco 

• učebne na výučbu systémov CAD 

• učebňa matematiky - program na vykresľovanie grafov Equation Grapher, matematický softvér 

Derive, Geogebra a Cabrigeometry 

SPŠ elektrotechnická patrí medzi špičku v stredných odborných školách v Košickom kraji poskytujúcich 

vzdelanie v oblasti elektrotechnického vzdelávania, automatizácie, informačných a komunikačných 

technológií. Absolventi školy dokazujú, že sú kvalitne pripravenými na vstup na trh práce. SPŠ 

elektrotechnická výsledkami svojej práce a kvalitou má už v súčasnosti dominantné postavenie v meste 

i v regióne. Počet uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 bol opäť prevyšujúci, čo súviselo 

s dobrou prezentáciou školy na verejnosti. 

Pozitíva, ktoré prezentuje škola:  

• Vysoká kvalifikovanosť učiteľov 

• Výhodná pozícia dáva možnosť spolupráce s TU Košice 

• Aktívna partnerská spolupráca so spoločnosťou T-Systems, NESS KDC, Procesná automatizácia 

a pod. 

• Už siedmy rok tu pracuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy 

• SPŠE je jedna z 5 škôl v rámci Slovenska, ktorá môže udeľovať certifikáty AAP pre študentov 

• Záujem podnikateľskej sféry o absolventov školy 

• Vysoký záujem žiakov o štúdium na škole, pretože škola ponúka kvalitné štúdium so širokým 

spektrom uplatnenia sa 

• Zapojenie v projekte IT akadémia 
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Ako slabiny boli identifikované. 

• Nedostatok učiteľov odborných predmetov (najmä IT) 

• Nižší záujem dievčat o štúdium 

• Naďalej pretrváva potreba väčšieho počtu modernej IT a odbornej techniky 

• Vzhľadom na všetky študijné odbory školy a dynamicky sa meniace potreby IT oboru ako 

takého, začína byť potrebná aj postupná výmena súčasnej techniky za modernejšiu 

• Chýbajúci informačný kanál k ZŠ, prostredníctvom ktorého by boli odovzdané informácie 

o aktuálnych aktivitách školy pre žiakov ZŠ 

Vzdelávanie učiteľov: 

• Aktualizačné SOŠT Michalovce E-learningový vzdelávací systém Moodle 

• Inovačné TU Košice Úvod do PC sietí 

• Aktualizačné Interaktívna škola Prešov Informačná a internetová bezpečnosť 

v kontexte práce učiteľa 

• Aktualizačné CVTI SR BA Tvorba webovej stránky a jej využitie 

v edukačnom procese 

• Aktualizačné UPJŠ Košice Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ 

zamerané na konceptuálne porozumenie 

• Aktualizačné CVTI SR BA Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom 

procese 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2675 M Elektrotechnik 4 119 

3918 M Technické lýceum 2 60 

2695 Q Počítačové systémy 1 26 

SPOLU  205 

Tabuľka 25 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (SPŠ elektrotechnická, Košice) 

Podľa školskej evidencie, približne 20% študentov nastupuje po škole do zamestnania, veľká časť 

študentov pokračuje v štúdiu na VŠ (v IT zameraní). 
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Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 

SOŠ Ostrovského v Košiciach sa za posledné roky snaží prispôsobovať aktuálnym požiadavkám 

spoločnosti a trhu práce. Neustále vytvára nové príležitosti na štúdium pre svojich žiakov. Škola si 

uvedomuje, že z technický pokroku si vyžaduje komplexne pripravených mladých ľudí pre praktický 

život. Snahou bolo zatraktívniť ponuku študijných a učebných odborov na škole. V súčasnosti sú na 

škole nasledujúce odbory: 

študijné odbory 
študijné odbory s rozšíreným počtom hodín 

praktického vyučovania 

2561 M Informačné a sieťové technológie 

8283 M Reklamná tvorba 

3918 M Technické lýceum – inteligentné systémy 

3918 M Technické lýceum – realitné maklérstvo 

6343 M Športový manažment 

2682 K Mechanik počítačových sietí 

3447 K Grafik digitálnych médií 

3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení 

Tabuľka 26 Prehľad študijných odborov so zameraním na IT (SOŠ, Ostrovského 1, Košice) 

Škola, v záujme aktualizácie študijných odborov, pripravila nový študijný odbor 2565 Q Špecialista 

informačnej bezpečnosti, ktorý reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií 

a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov. 

Výučba v tomto študijnom odbore bude v experimentálnom overovaní od 01.09.2018 

V ďalšej analýze budeme považovať za kľúčové pre oblasť IT len tri študijné odbory: 

• 2561 M Informačné a sieťové technológie 

• 2682 K Mechanik počítačových sietí 

• 3447 K Grafik digitálnych médií 

Na škole or doku 2009 existuje Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie. 

Zámerom školy je zriadiť v rámci COVaP dve nové špecializované laboratória a to Laboratórium pre 

serverové a sieťové technológie a Laboratórium počítačových sietí. 

Garantom odborného rastu žiakov sú partneri školy T-Systems Košice, NESS Košice, AT&T, LYNX. 

Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje lepšiu pripravenosť ich absolventov. 

Medzi technologické vybavenie školy pre oblasť IKT patrí: 

• 5 počítačových učební s výkonnými počítačmi, grafickým softvérom a dotykovými tabletmi 

• Učebňa NetLab a laboratórium AT&T pre výučbu sieťových technológií 

• Pracovisko programovania mikrokontrolérov 

• Pracovisko robotiky 

• Pracovisko programovania 

• Pracovisko serverových technológií 

• Pracovisko softvérových aplikácií (2 učebne) 
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• Pracovisko programovania webovej grafiky, videa a animácií (5 učební), ateliér, fotoateliér 

• Pracovisko elektroniky a elektrotechniky 

Škola prezentuje ako svoje pozitíva: 

• Motivačný prístup pedagógov podporujúci  kreativitu a tvorivosť žiakov, pričom sa využívajú 

moderné metódy a formy vyučovania 

• Zabezpečovanie praktického vyučovania u zamestnávateľov regiónu 

• Nadštandardné vybavenie odborných učební IT 

• Existencia lokálnej Cisco akadémie (v školskom roku 2017/2018 bolo do Cisco akadémie 

zapojených 329 žiakov, pričom 280 z nich získalo medzinárodné certifikáty Cisco) 

• Existencia Centra odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie 

• Existujúci systém komunikácie so ZŠ pri oslovovaní žiakov ZŠ (v spolupráci so zamestnávateľmi) 

• Škola silne pociťuje potrebu úpravy obsahových štandardov odborných predmetov IT 

v spolupráci s IT priemyslom, prípadne inováciu ŠkVP na základe požiadaviek zamestnávateľov 

Ako slabiny boli identifikované: 

• Nedostatočný záujem žiakov o učenie sa cudzích jazykov 

• Škola pociťuje spoločenské predsudky voči typu strednej odbornej školy, radi by sa v budúcnosti 

zamerali na zlepšenie propagácie školy v očiach verejnosti 

• Nedostatočné finančné ohodnotenie kvalitných pedagógov 

• Nedostatok odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy 

Vzdelávanie učiteľov: 

• Aktualizačné CVTI SR BA Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom 

procese 

• Aktualizačné Interaktívna škola Prešov Informačná a internetová bezpečnosť 

v kontexte práce učiteľa 

• Inovačné TU Košice Úvod do PC sietí 

• absolvovanie ďalšieho vzdelávania v oblasti počítačových sietí CCNA 

• absolvovanie ďalšieho vzdelávania v oblasti Internetu vecí IoT 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2561 M Informačné a sieťové technológie 2,5 60 

2682 K Mechanik počítačových sietí 1,5 33 

3447 K Grafik digitálnych médií 2 39 

2565 Q Špecialista informačnej bezpečnosti  V procese overovania 

SPOLU  132 

Tabuľka 27 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (SOŠ, Ostrovského 1, Košice) 

Podľa školskej evidencie, približne 53% všetkých študentov nastupuje po škole do zamestnania, 

približne 43% všetkých končiacich študentov pokračuje v štúdiu na VŠ (väčšina v IT zameraní). 
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Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice 

Cieľom školy je vychovať absolventa, ktorý je schopný aplikovať svoje technické vedomosti, ovláda 

informačné technológie, cudzie jazyky, je pružný a prispôsobivý, má praktické zručnosti a má jasný cieľ 

do budúcnosti. Je pripravený na celoživotné vzdelávanie. Škola sa prezentuje ako inštitúcia šíriaca 

moderné technické vedomosti a humanizmus. Škola poskytuje vzdelávanie s vyučovacím jazykom 

maďarským. Štúdium na škole je možné v týchto odboroch: 

4. roč. odbory ukončené s maturitnou skúškou 
3. roč., pomaturitné vyššie odborné štúdium, 

ukončené titulom DiS (diplomovaný špecialista) 

Mechatronika 

Technické lýceum 

Obchodná akadémia 

Elektrotechnika 

Manažment regionálneho cestovného rúchu 

Strojárstvo 

Logistika v cestnej preprave 

Tabuľka 28 Prehľad študijných odborov so zameraním na IT (SOŠ Jozefa Szakkayho, Košice) 

V ďalšej analýze budeme považovať za kľúčový pre oblasť IT iba študijný odbor Technické lýceum. 

Odbor: 3918 6  Technické lýceum (Tento študijný odbor skladbou vyučovacích predmetov vytvára 

výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium, najmä technického smeru, ako aj predpoklady 

vykonávať niektoré povolania v oblasti techniky a informatiky) 

• Prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium na univerzitách, 

ale aj na pomaturitné špecializačné štúdium. 

• Povinnými predmetmi sú okrem všeobecnovzdelávacích predmetov aj odborné predmety napr.: 

základy ekonomiky, strojníctvo, elektrotechnika, ekonomika podnikania, aplikovaná 

informatika, programovanie, sieťové technológie a v rámci technológie internetu tvorba 

webových stránok. 

• Voliteľné predmety: 1. modul: Informačné technológie, 2. modul: Aplikovaná informatika 

Škola prezentuje ako svoje pozitíva: 

• Kreatívny, mladý a flexibilný pedagogický zbor 

• Rodinná atmosféra školy – aktívne vzdelávanie v malých skupinách 

• Vysoká úroveň odborného vzdelávania 

• Zavádzanie nových trendov do vzdelávania 

Ako slabiny boli identifikované: 

• Rôznorodá vedomostná úroveň žiakov 

• Nízky počet žiakov 

• Preťaženie učiteľov a ich nedostačujúce finančné ohodnotenie 

• Klesajúci záujem študentov o technické odbory 
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Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2561 M Informačné a sieťové technológie 0,5 20 

SPOLU  20 

Tabuľka 29 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (SOŠ Jozefa Szakkayho, Košice) 

Podľa školskej evidencie, približne 55% všetkých študentov nastupuje po škole do zamestnania, a  menej 

ako polovica všetkých končiacich študentov pokračuje v štúdiu na VŠ (rôzneho zamerania). 
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Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice 

Ide o školu rodinného typu s individuálnym prístupom k študentom. V posledných rokoch sa škola 

zameriava na posilnenie výučby matematiky a jazykov, ako aj zameranie na programovanie 

a informatiku. Škola poskytuje: 

• Študijný odbor: 8-ročné štúdium, zameranie: programovanie 

• Študijný odbor: 4-ročné štúdium, zameranie: informatika 

Vybavenie školy: 

• 2 odborné učebne pre informatiku a programovanie 

• moderná IT odborná učebňa fyziky s laboratórnym meraním IP Coach 

• škola je členom lokálnej siete CISCO akadémie 

Súkromná stredná odborná škola, Dneperská 1, Košice (IT akadémia SOVA) 

Súkromná SOŠ vznikla v roku 2012. Základom vzdelávacieho programu IT Akadémie SOVY je poskytnúť 

každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie 

v anglickom jazyku, osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - 

dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi. Vzdelávanie je interaktívne a prebieha v učebniach, kde 

má každý žiak k dispozícií vlastný počítač a praktická časť bude realizovaná na reálnych projektoch 

firmy GlobalLogic. Škola poskytuje: 

• 2563 Q - Počítačové systémy 

o Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl. 

o Dĺžka štúdia je tri roky a forma štúdia denná. 

o Stupeň získaného vzdelania: vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B ukončené 

absolventskou skúškou. 

o 1 ročník = 100% štúdium: základom vzdelávania v prvom ročníku sú: Programovanie, 

Webové technológie, Anglický jazyk 

o 2 ročník = 60% štúdium a 40% prax: ťažisko tvoria predmety: Programovanie, Webové 

aplikácie, Operačný systém Android, Anglický jazyk. Teoretické vyučovanie v škole trvá 

6 mesiacov od 1.3. začína súvislá prax v IT firme GlobalLogic. 

o 3 ročník = 100% prax: študenti dostanú možnosť podieľať sa na vývoji úplne nových 

produktov a technológií priamo v spoločnosti GlobalLogic. 

Vybavenie školy: 

• odborná učebňa IT s príslušným programovým vybavením 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2563 Q - Počítačové systémy 1 20 

SPOLU  20 

Tabuľka 30 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (Súkromná SOŠ, Dneperská 1, Košice) 
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SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 

Stredná odborná škola technická je na 2 pracoviskách, každé pracovisko sa nachádza v rôznych častiach 

mesta Michalovce. Riaditeľstvo školy sa nachádza na ulici Partizánskej 1, kde sa vyučujú študijné odbory 

s prevahou zamerania na elektrotechniku a informatiku. Na pracovisku na ulici Kapušianskej 6 sa 

vyučujú učebné a študijné odbory stavebného, strojárskeho, dopravného a ekonomického zamerania. 

Snaha školy je byť najväčšou a najuniverzálnejšou strednou odbornou školou technickou v regióne, 

ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach 

vzdelávania. Dokáže sa prispôsobiť trhu práce prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou 

sférou v regióne, kraji i celého Slovenska. 

Škola si udržala dominantné postavenie v oblasti odborného školstva v regióne napriek problémom, 

ktoré súvisia s naplnením niektorých študijných a učebných odborov. 

Študijné odbory v štvorročnom dennom štúdiu s maturitou Učebné odbory v trojročnom štúdiu 

2561 M Informačné a sieťové technológie 

2675 M Elektrotechnika 

2682 K Mechanik počítačových sietí 

2487 H Auto opravár 

3361 H  Murár 

Tabuľka 31 Prehľad študijných odborov so zameraním na IT (SOŠ technická, Michalovce) 

V ďalšej analýze budeme považovať za kľúčový pre oblasť IT iba študijné odbory: 

• 2561 M Informačné a sieťové technológie 

• 2675 M Elektrotechnika 

• 2682 K Mechanik počítačových sietí 

Škola je zapojené do systému duálneho vzdelávania. V odbore Mechanik počítačových sietí je to 

spolupráca so spoločnosťou LEKOS s.r.o. Sobrance. 

• Ide o úspešnú, dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti 

poskytovania komplexných telekomunikačných riešení a dátových služieb. 

• Prevádzkuje vlastnú optickú a bezdrôtovú infraštruktúru pre tisícky zákazníkov. Firemným 

klientom poskytuje špecializované riešenia a služby zamerané na outsourcing prevádzky 

a správy informačných systémov. 

Krúžková činnosť: 

• Programovanie hrou 

• Internetový krúžok HEO 

• Inteligentné budovy 

• Programujeme v Pythone 

• Stavanie počítačovej siete 

• Tvorba interaktívnych webových stránok 
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• Internetový krúžok PAT 

• Internet TUG 

Škola prezentuje ako svoje pozitíva: 

• Ide o aktívnu školu zapájajúcu sa do rôznych projektov, budujú sa partnerstvá s podobnými 

školami v regióne, je aktívna v spolupráci so zamestnávateľmi v regióne 

• Dobré vybavenie štandardných a odborných učební, obnova prostriedkov IKT, robotizované 

pracovisko 

• Záujem podnikateľských subjektov o absolventov učebných a študijných odborov 

• Nízke % nezamestnanosti našich absolventov 

• Vybudované a žiakmi využívané centrum odborného vzdelávania 

• Má záujem o inovovanie školských vzdelávacích programov a modernizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu 

• Pri škole existuje Centrum odborného vzdelávania 

• Aktívna propagácia a prezentácia školy 

Ako slabiny boli identifikované: 

• Nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a inováciu odborných učební 

• Chýbajúce učebnice zabezpečujúce aktuálne zmeny v odborných predmetoch 

• Nízke finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

• Nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl 

• Podpora IT hráčov 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2561 M Informačné a sieťové technológie 1 
Odbor je nový, bez 

absolventov 

2675 M Elektrotechnika 3 65 

2682 K Mechanik počítačových sietí 0,67 20 

SPOLU  85 

Tabuľka 32 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (SOŠ technická, Michalovce) 

Podľa školskej evidencie, 62% všetkých študentov nastupuje po škole do zamestnania, a menej ako 

tretina všetkých končiacich študentov pokračuje ďalej v štúdiu na VŠ (prevažne IT zamerania). 
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Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

Vyučovanie všetkých predmetov prebieha v odborných a špecializovaných učebniach. Žiaci majú 

k dispozícii aj Centrum odborného vzdelávania s modernými technologickými centrami a laboratóriami. 

Desať počítačových učební vykryje vysoký počet hodín orientovaných na informatiku v rôznych 

aplikáciách. Žiaci študujú v študijných odboroch: 

Študijné odbory v štvorročnom dennom štúdiu s maturitou 

2381 M  Strojárstvo – grafické systémy a programovanie CNC strojov 

2387 M  Mechatronika – programovanie robotov a modulárnych systémov 

2561 M  Informačné a sieťové technológie 

2675 M  Elektrotechnika – počítačové systémy a siete 

3918 M  Technické lýceum – programovanie 

3968 M  Logistika 

Tabuľka 33 Prehľad študijných odborov so zameraním na IT (Technická akadémia, Spišská Nová Ves) 

V ďalšej analýze budeme považovať za kľúčový pre oblasť IT iba študijné odbory: 

• 2387 M  Mechatronika – programovanie robotov a modulárnych systémov 

• 2561 M  Informačné a sieťové technológie 

• 2675 M  Elektrotechnika – počítačové systémy a siete 

• 3918 M  Technické lýceum – programovanie 

2387 M Mechatronika - programovanie robotov a modulárnych systémov 

• Absolvent odboru získava počas štúdia vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky, strojárstva, 

elektrotechniky a elektroniky, mechatroniky a mikroprocesorovej techniky. Naučí sa ich 

využívať pri programovaní robotov, inteligentných výrobných zariadení aj CNC strojov. 

2561 M  Informačné a sieťové technológie 

• V porovnaní s odborom elektrotechnika - počítačové systémy a siete, tento študijný odbor 

svojim profilom a zameraním umožňuje výraznejšiu a užšiu špecializáciu práve na informatiku. 

V štúdiu odborných predmetov sa žiaci naučia programovať vo viacerých jazykoch (C, C#, Java), 

ovládať sieťové a serverové technológie, inštalovať a využívať operačné a databázové systémy. 

Budú tvoriť webové stránky a spoznajú možnosti počítačovej grafiky. 

• Absolvujú sieťovú Cisco Akadémiu a získajú medzinárodne uznávaný certifikát.  

2675 M  Elektrotechnika 

• Študijný odbor umožňuje získať kvalitné vzdelanie v oblasti elektrotechniky, informatiky 

a počítačových technológií. 

• Študent spozná podstatu a zákonitosti elektrotechniky a elektroniky, princíp, konštrukciu 

a činnosť jednotlivých častí ako aj celého systému PC, vrátane periférnych zariadení. Získa 

vedomosti a zručnosti pre prácu s operačnými systémami a databázami, naučí sa programovať 
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vo vyššom programovacom jazyku. Učí sa navrhovať, inštalovať a udržiavať počítačové siete. 

Vie vytvárať internetové stránky a využívať počítačovú grafiku. 

3918 M  Technické lýceum 

• Atraktívny študijný odbor, ktorého cieľom je pripraviť študentov na vysokoškolské štúdium 

orientované najmä na oblasť informačných technológií. 

• Nosným predmetom v odbore je programovanie - až 8 vyučovacích hodín týždenne za 4 roky 

štúdia. Okrem toho, v rámci odbornej zložky vzdelávania budú mať študenti predmety zamerané 

na tvorbu webových stránok, informačné a databázové systémy a počítačovú grafiku. Študovať 

budú aj operačné systémy a počítačové siete. 

• Keďže odbor je prípravou na vysokoškolské štúdium, vo 4. ročníku popri seminároch 

z matematiky a fyziky, absolvujú predmet úvod do vysokoškolskej matematiky. Pre uplatnenie 

sa aj na zahraničnom pracovnom trhu, majú možnosť okrem anglického jazyka študovať aj 

nemecký jazyk. 

• Zavedenie tohto odboru je reakciou školy na nedostatok stredoškolsky a vysokoškolsky 

vzdelaných odborníkov v oblasti IT technológií. Jeho štúdium dokáže zabezpečiť absolventom 

uplatnenie s veľkou perspektívou. 

Krúžková činnosť: 

• Tvorba webov a programovanie 

• Základy programovania 

• Matematika v programovaní 

• Komunikačné a smart technológie 

Na škole bolo založené Centrum odborného vzdelávania pre strojárstvo. 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2387 M  Mechatronika 1 21 

2561 M  Informačné a sieťové technológie 1 

(28) 

títo absolventi budú 

až od roku 2020 

2675 M  Elektrotechnika  1,5 50 

3918 M  Technické lýceum – programovanie 0,5 8 

SPOLU  79 

Tabuľka 34 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (Technická akadémia, Spišská Nová Ves) 
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Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava 

Stredná odborná škola sa snažila poskytnúť žiakom dobré základy všeobecného a odborného vzdelania, 

ktoré zodpovedá podmienkam súčasného rýchle meniaceho sa sveta. Inovovala obsahy a metódy 

vzdelávania aj prostredníctvom zapracovania požiadaviek podnikateľských subjektov do školských 

vzdelávacích programov. Snažili sa vytvárať dobré podmienky na rozvoj kompetencií každého žiaka 

s ohľadom na jeho individuálne schopnosti. Štúdium na škole sa realizuje v týchto odboroch: 

4. roč. odbory 3. roč. odbory 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 

2697 K Mechanik elektrotechnik  

3447 K Grafik digitálnych médií 

2561 M Informačné a sieťové technológie 

3650 M Staviteľstvo - inteligentné domy 

2487 H 01 Autoopravár - mechanik 

3355 H Stolár 

Tabuľka 35 Prehľad študijných odborov so zameraním na IT (SOŠ Rožňava) 

V ďalšej analýze budeme považovať za kľúčové pre oblasť IT iba študijné odbory: 

• 2697 K Mechanik elektrotechnik 

o So špecializáciou po 2 ročníku 

o Zamerania: Informačné technológie, Auto elektronika, Automatizačná technika 

• 3447 K Grafik digitálnych médií 

• 2561 M Informačné a sieťové technológie 

Na škole je zaujímavá krúžková činnosť, kde sú široké možnosti IT vzdelávania: 

• Cisco 

• Elektronický - programovanie 

• Internetový krúžok 

• Komunikácia pomocou internetu 

• Počítačové siete 

• Počítačový krúžok 

• Programovanie 

• Robotický 

Škola prezentuje ako svoje pozitíva: 

• Ochota a otvorenosť pedagógov k zmenám 

• Zvyšovanie záujmu o školu – prezentácia školy na ZŠ 

• Záujem o zatraktívnenie školy v očiach verejnosti 
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Ako slabiny boli identifikované: 

• Nedostatok finančných prostriedkov na vybavenie školy - normatívne financovanie neposkytuje 

dostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy 

• Nedostatok kvalitných študentov v regióne 

• Rozdielna úroveň kvality výchovnou vzdelávacieho procesu na ZŠ v okrese Rožňava 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2697 K  Mechanik elektrotechnik 1 28 

3447 K  Grafik digitálnych médií. 0,5 12 

2561 M Informačné a sieťové technológie 0,5 11 

SPOLU  51 

Tabuľka 36 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (SOŠ Rožňava) 

Podľa školskej evidencie, približne tretina všetkých študentov nastupuje po škole do zamestnania, 

a tretina všetkých končiacich študentov pokračuje v štúdiu na VŠ (rôzneho technického zamerania). 

Tretina študentov končí na úradoch práce. 

Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce 

Hlavným cieľom Spojenej školy v Sečovciach, časť Gymnázium, je stredoškolská príprava žiakov na 

vysokoškolské štúdium, a to na dvoch študijných smeroch:  

• Osemročné štúdium  

• Štvorročné štúdium  

Spojená škola v Sečovciach pripravuje úspešných absolventov v oblasti strojárstva, IT a gastronómie. 

Absolventi si osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti a predovšetkým odborné kompetencie v súlade so 

školskými vzdelávacími programami jednotlivých študijných a učebných odborov. Škola ponúka 

tradičné, ale aj nové perspektívne odbory, ktoré odrážajú vývoj súčasného trhu práce. 

Škola vníma problematiku informačnej spoločnosti ako veľmi dôležitú. Práve preto v roku 2016 boli 

dovybavené 4 nové učebne: multimediálna učebňa, učebňa wifi-technológií, laboratórium 2 a učebňa 

Legoeducation. Štúdium na škole sa realizuje na týchto odboroch: 

4. roč. odbory 3. roč. odbory 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 

6445 K Čašník, servírka a kuchár, kuchárka 

9245 M Ochrana osôb a majetku 

2682 K Mechanik počítačových sietí  

Učebný odbor Strojný mechanik 

Učebný odbor Hostinský, hostinská 

Tabuľka 37 Prehľad študijných odborov so zameraním na IT (Spojená škola Sečovce) 
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V ďalšej analýze budeme považovať za kľúčové pre oblasť IT iba študijné odbory: 

• 2682 K Mechanik počítačových sietí 

Na škole je krúžková činnosť: 

• Programovanie 

• Počítačové siete Cisco 

Škola prezentuje ako svoje pozitíva: 

• Kvalifikované a motivované ľudské zdroje 

• Počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov 

• Systematická modernizácia materiálno-technickej základne IKT 

• Skúsenosti s realizáciou projektov a novými formami vyučovania 

Ako slabiny boli identifikované. 

• Slabá motivácia a nezáujem študentov 

• Nedostatok vlastných zdrojov na modernizáciu a inováciu vyučovacieho procesu 

• Nedostatok moderných učebníc 

• Zlý spoločenský status učiteľa 

• Migrácia obyvateľstva/študentov do väčších miest v okolí 

• Zhoršovanie sociálnej štruktúry obyvateľstva 

Študijný odbor Počet tried Počet žiakov v 4 roč. 

2682 K Mechanik počítačových sietí 1 
20 

(v nasledujúcich rokoch klesol počet o polovicu) 

SPOLU  20 

Tabuľka 38 Prehľad počtov tried a študentov v končiacom ročníku v IT odboroch (Spojená škola Sečovce) 

Podľa školskej evidencie, 90% žiakov študijných odborov nastupuje po škole do zamestnania, veľká časť 

študentov gymnázia pokračuje v štúdiu na VŠ. 

  



  

 

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 

 

L929O201 | Analýza vzdelávania pre IT sektor Strana 76 

Centrá odborného vzdelávania zamerané na IKT 

• Boli vytvorené na stredných školách vďaka úzkej spolupráci a výraznej pomoci 

zamestnávateľov. 

• Poskytujú vzdelávacie služby pre žiakov a učiteľov danej školy, kde boli vytvorené, ale aj iným 

školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 

• Sú vybavené špičkovými modernými zariadeniami. 

• Poskytujú prostredie pre praktickú i teoretickú výučbu žiakov. 

• Sú totožné s prostredím moderne vybavených pracovísk vo firmách. 

• Študenti sa učia pre prax na moderných zariadeniach, ktoré zodpovedajú súčasným špičkovým 

trendom. 

• Pracoviská poskytujú priestor aj pre iné formy vzdelávania, napr. rekvalifikačné kurzy, ďalšie 

vzdelávanie zamestnancov partnerských i ostatných firiem v regióne. 

Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie (SOŠ Ostrovského 1, 

Košice) 

Úlohou centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre informačné a sieťové technológie pri 

Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach, je poskytnúť vzdelávanie v oblasti informačných 

technológií nielen žiakom SOŠ, ale aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagogickým pracovníkom ako 

aj zamestnancom firiem v regióne. 

Oddelenie informačných technológií 

• Pracovisko diagnostiky PC 

• Pracovisko softvérových aplikácií 

• Pracovisko databázových aplikácií 

Oddelenie počítačovej grafiky 

• Pracovisko vektorovej a bitmapovej 2D grafiky 

• Pracovisko 3D grafiky a modelovania 

• Pracovisko programovania webovej grafiky a animácií 

Oddelenie sieťových technológií 

• Pracovisko technológie LAN sietí 

• Pracovisko konfigurácie smerovačov 

• Pracovisko konfigurácie prepínačov 

• Pracovisko WAN technológií 
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Ponuka kurzov pre pedagógov Ponuka kurzov pre žiakov ZŠ a SŠ Ponuka kurzov pre verejnosť 

• Cisco CCNA1 a CCNA2 

• Programovanie v jazyku Java I. 

• Tvorba webových stránok 

• Adobe Photoshop v práci učiteľa 

(akreditovaný kurz) 

 

• Cisco CCNA1 a CCNA2 

• Programovanie v jazyku Java I. 

• Linux pre začiatočníkov 

• Programovanie LEGO robotov 

• Tvorba webových stránok 

• Adobe Illustrator - spracovanie 

vektorovej grafiky 

• Cisco CCNA1 a CCNA2 

• Programovanie v jazyku Java I. 

• Linux pre začiatočníkov 

• Správa počítačovej siete 

• Tvorba webových stránok 

• Adobe Illustrator 

• Základy tvorby a spracovania 

digitálnej fotografie 

• Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 

Tabuľka 39 Ponuka kurzov COVaP pre informačné a sieťové technológie (SOŠ, Ostrovského 1, Košice) 

V školskom roku 2017/2018 lektori školy vzdelali v priestoroch COVaP 73 žiakov dvoch škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorí si vybrali kurzy z našej ponuky v celkovom rozsahu 114 hodín: 

• SOŠ J. Szakkayho, Grešákova 1, Košice (preškolených 20 študentov) v kurzoch: 

o Prepínanie a smerovanie v sieti 

o Adobe Photoshop – spracovanie bitmapovej grafiky 

o Linux pre začiatočníkov 

o Tvorba webových stránok II. – zameranie na dynamické webové stránky 

• OA , Komenského 18, Trebišov (preškolených 11 študentov) v kurzoch: 

o Tvorba webovej stránky v programe Dreamweaver 

Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a IT 

(SPŠ elektrotechnická Košice) 

Cieľom COVaP je zabezpečiť praktické vyučovanie odborných predmetov pre žiakov školy i pre žiakov 

ďalších stredných odborných škôl, ako aj zabezpečiť prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných 

predmetov z mesta a regiónu. Aktivity sú tiež zamerané na organizovanie odborných technických súťaží 

v automatizácii a IKT a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Centrum tiež: 

• Uskutočňuje odborné prednášky, besedy a prezentačné akcie pre žiakov ZŠ za účelom zvýšenia 

ich záujmu o štúdium technických odborov 

• Poskytuje odborné poradenstvo a prezentovanie najnovších poznatkov z odboru v spolupráci s 

Technickou univerzitou v Košiciach a Košice IT Valley. 

Priestory centra zahŕňajú elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá pre elektroniku a priemyselnú 

informatiku, dielne, učebne výpočtovej techniky a odborné učebne pre teoretické vyučovanie.  
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Centrum spolupracuje so satelitnými školami v regióne: 

• SPŠ dopravná, Košice 

• SPŠ strojnícka, Košice 

• SPŠ hutnícka, Košice 

• SOŠ automobilová, Košice 

• SOŠ Košice - Šaca 

• SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Košice 

• SOŠ pôšt a telekomunikácií, Košice 

• ďalšie odborné školy a gymnáziá v pôsobnosti KSK 

Centrum ponúka kurzy zamerané na: 

• Programovanie jednočipových mikropočítačov Arduino 

• Základy algoritmizácie v Scratchi 

• Základy informačných technológií 

• Základy tvorby a správy bezdrôtových počítačových sietí 

• A kurzy orientované do iných oblastí ako IT (Kurzy automatizácie a Elektrotechnické kurzy) 

Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, informatiku a elektrotechniku (SOŠ 

technická, Michalovce) 

Cieľom centra je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy, prípadne 

zabezpečenie praktického vyučovania SOŠ v blízkom regióne v totožných alebo príbuzných odboroch. 

Tiež je možné realizovať akreditované rekvalifikačné kurzy resp. aktivity zamerané na prípravu 

učiteľov a odborníkov. 

Pre odbornú prípravu sú k dispozícii tieto laboratória: 

• Laboratórium sieťových technológií (v spolupráci s Cisco sieťovou akadémiou), 

• Laboratórium informatiky (orientované na vzdelávanie v oblasti informačných 

a komunikačných technológií, tiež je tu vybudovaná vzdelávacia a skúšobná miestnosť pre 

získanie certifikátu ECDL), 

• Laboratórium automatizácie s robotizovaným pracoviskom firmy FESTO. 

• Laboratórium aplikovanej matematiky a elektroniky 
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Vysoké školy 

Košice sú významným univerzitným a vysokoškolským vzdelávacím centrom. V Košickom kraji sídlia tri 

univerzity (Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika a Univerzita veterinárnej 

medicíny) a jedna súkromná vysoká škola neuniverzitného charakteru (Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva). Zastúpené sú tu aj fakulty niektorých ďalších vysokých škôl so sídlom mimo Košíc 

(Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Teologická fakulta Katolíckej 

univerzity v Ružomberku). V oblasti IKT vzdelávania pôsobia dve, a to Technická univerzita v Košiciach  

(TUKE) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). 

Zaujímavé zistenia priniesol prieskum medzi študentmi stredných škôl24. Takmer 90 % študentov sa 

vyjadrilo, že plánujú po ukončení strednej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ako hlavný dôvod 

svojho rozhodnutia uviedli, že absolvovanie VŠ považujú za nevyhnutnú podmienku pre svoje budúceho 

zamestnanie (60 % študentov). Študenti ďalej hodnotili, subjektívne, bez uvedenia akýchkoľvek 

parametrov, vybraných 9 vysokých škôl (z toho 3 v Čechách, 4 na Slovensku mimo Košíc a 2 v Košiciach 

– TUKE a UPJŠ). Z výsledkov vyplýva, že z vybraných škôl vnímajú študenti za najkvalitnejšiu Univerzitu 

Karlovu v Prahe, TUKE a UPJŠ dosiahli v rebríčku 6. (TUKE) a 7. (UPJŠ miesto). Pred nimi sa umiestnila 

napríklad Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Je však nutné povedať, že rozdiely 

medzi slovenským a českými univerzitami v prieskume nie sú také markantné. Pre študentov SŠ je 

najdôležitejšími kritériom pre výber vysokej školy, podľa výsledkov prieskum, dostupnosť odboru, 

ktorý chcú študovať (uviedlo 83 % respondentov), kvalita VŠ (63 % respondentov), prepojenie VŠ na 

lokálne firmy (19 % respondentov) a blízkosť školy k bydlisku. 

Viac ako 41 % študentov v prieskume uviedlo, že by si pre štúdium na VŠ vybralo školu v regióne 

východného Slovenska (z nich 68 % to uviedlo preto, že školy ponúkajú odbory, ktoré chcú ďalej 

študovať, 62 % považujú VŠ na východnom Slovensku za dostatočne kvalitné a  15 % ich vníma ako 

prepojené na lokálne firmy). Na druhej strane, 14 % respondentov by si vybralo VŠ v inom regióne 

Slovenska a 28 % respondentov VŠ v Českej republike. Dôvodom výberu VŠ mimo regiónu východného 

Slovenska je ponuka odborov, na ktoré sa študenti chcú prihlásiť (uviedlo 56 % respondentov). Až 43 % 

študentov uviedlo, že chcú študovať mimo regiónu, pretože VŠ v regióne nepovažujú za dostatočne 

kvalitné. Ak by VŠ v regióne poskytovali kvalitné vzdelávanie tak 54 % študentov SŠ by si ich vybralo 

pre svoje ďalšie štúdium. 

  

 
24 Prieskum realizovalo Košice IT Valley v marci 2018 medzi 900 študentmi rôznych stredných škôl zo všetkých ročníkov 

(60% tvorili študenti SOŠ a 40% študenti gymnázií). Cieľom prieskumu bolo zistiť ďalšie pôsobenie študentov v rámci 

štúdií na vysokých školách. 
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Technická univerzita v Košiciach 

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) so sídlom v Košiciach je verejnou vysokou školou 

univerzitného typu so silnou orientáciou na výskum a vývoj. TUKE pozostáva z deviatich fakúlt (viď 

nižšie), študuje na nej 8767 25  študentov (z toho 536 doktorandov) a univerzita zamestnáva 1015 

pedagogických, výskumno-vývojových a odborných zamestnancov. TUKE pokrýva široké spektrum 

potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých technických odboroch je 

jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. 

Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím východoslovenského regiónu i 

celého stredoeurópskeho regiónu. Univerzita je poprednou technickou univerzitou na národnej a 

uznávanou technickou univerzitou na medzinárodnej úrovni, rozvíja vedecké poznanie a na základe 

vlastných pôvodných výsledkov a poskytuje excelentné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského štúdia a celoživotného vzdelávania. Svojim výskumom sa snaží napĺňať očakávané 

potreby priemyslu, regiónu a spoločnosti. 

Fakulty: 

• Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

• Hutnícka fakulta 

• Strojnícka fakulta 

• Fakulta elektrotechniky a informatiky 

• Stavebná fakulta 

• Ekonomická fakulta 

• Fakulta výrobných technológií 

• Fakulta umení 

• Letecká fakulta 

Vysokoškolské vzdelávanie informatického a IT charakteru: 

• Aplikovaná informatika (TUKE, Bc, Ing) 

• Hospodárska informatika (TUKE, Bc, Ing) 

• Informatika (TUKE, Bc, Ing) 

• Inteligentné systémy (TUKE, Bc, Ing) 

• Počítačové modelovanie (TUKE, Bc, Ing) 

• Telekomunikácie (TUKE, Bc) 

• Kybernetika a informačno-riadiace systémy (TUKE, Ing) 

• Multimediálne telekomunikácie (TUKE, Ing) 

 
25 Údaj k 31.12.2017 



  

 

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 

 

L929O201 | Analýza vzdelávania pre IT sektor Strana 81 

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) 

V súčasnosti tvorí fakultu 11 samostatných pracovísk. Široké spektrum vedecko-výskumnej 

a pedagogickej činnosti, ako aj štruktúra fakulty mapuje tri nosné smery rozvoja: 

• informatika a kybernetika, 

• elektronika a telekomunikácie, 

• elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika. 

Počet študentov študujúcich IKT v školskom roku 2018/2019 bol 2649. Počet absolventov v roku 2019 

bol 508 (v Bc. štúdiu) a 311 (v inžinierskom štúdiu). Fakulta realizuje desiatky domácich aj 

zahraničných vedeckých projektov. 

IT zamerania a odbory 

Bakalárske: 

• Hospodárska informatika 

• Informatika 

• Informatika – kyberbezpečnosť 

• Kybernetika 

• Aplikovaná informatika 

• Inteligentné systémy 

• Počítačové inžinierstvo 

Inžinierske: 

• Hospodárska informatika 

• Informatika 

• Kybernetika – inteligentné systémy 

• Počítačové inžinierstvo – počítačové siete 

• Aplikovaná informatika – počítačové modelovanie 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Bc. štúdium (3 ročník) 502 415 309 338 350 362 508 

Ing. štúdium (5 ročník) 438 514 401 357 262 319 311 

Tabuľka 40 Vývoj počtu študentov FEI TU v Košiciach26 

Technická univerzita v Košiciach bola ku dňu 12.10.2012 prijatá za asociovaného člena projektu ALICE 

v Európskom centre pre jadrový výskum (CERN). Na úlohách spojených s projektom sa podieľajú 

členovia Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky na Katedre kybernetiky a umelej 

inteligencie FEI, ktorí začali pracovať na modernizácii systému DCS (Detector Control System)   

v CERN-e s dôrazom na optimalizáciu procesu výmeny dát medzi online a offline databázou. 

FEI TUKE získala svoju vynikajúcu povesť vďaka výsledkom vedeckej práce v oblasti inžinierskych 

a prírodných vied v informačných a komunikačných systémoch a technológiách, v elektronike 

a elektrotechnike a jej aplikáciách, v automatizovaných systémoch a metódach riadenia, v energetike, 

 
26 Zdroj: Výročná správa o činnosti TU v Košiciach, 2017 
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fyzikálnom inžinierstve progresívnych materiálov. FEI TUKE si v oblasti vedy, výskumu a  vývoja 

dlhodobo udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít.  

Vedecko-výskumná činnosť na FEI TUKE pokrýva široké spektrum vedeckých disciplín, ktoré sú 

rozdelené do dvoch hlavných skupín: 

• Informatické vedy a počítačové siete, kybernetika, inteligentné systémy. 

• Elektrotechnika, elektroenergetika, elektronika. 

Výučba na FEI TUKE prebieha aj v špecializovaných laboratóriách, pričom každá s katedier má vlastné 

laboratóriá. Pre oblasť IT sú zaujímavé hlavne laboratóriá na katedrách: 

• laboratóriá Katedry počítačov a informatiky v plnej miere pokrývajú a šíria znalosti z oblasti 

informatiky, vyspelých informačných technológií, počítačovej grafiky, počítačových sietí, 

počítačových architektúr a bezpečnosti. 

o Laboratórium informatiky a počítačových jazykov 

o Laboratórium inteligentných informačných systémov 

o Laboratórium softvérového inžinierstva 

o Laboratórium informačných systémov 

o Laboratórium počítačových sietí 

o Laboratórium počítačových architektúr a bezpečnosti 

o Laboratórium inteligentných rozhraní komunikačných a informačných systémov 

(LIRKIS) 

• Katedra kybernetiky a umelej inteligencie realizuje svoje výskumné a výučbové aktivity 

v týchto laboratóriách: 

o Laboratórium spracovania veľkých dát 

o Laboratórium umelej inteligencie 

o ThinkLab: IoT & Vision & Robotics 

o Laboratórium Norberta Wienera 

o Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy 

o Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov 

o Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe 

o Laboratórium riadenia technologických procesov 

o Laboratórium aplikovaného strojového učenia 

o Laboratórium smart industry - Industry 4.0 

o Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávanie obrazov 

o Laboratórium počítačových riadiacich systémov 

o Laboratórium dátovej analytiky 

• Praktická výučba na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií prebieha 

v nasledovných laboratóriách: 

o Laboratórium rečových a mobilných technológií 

o Laboratórium merania a meracích systémov 

https://kpi.fei.tuke.sk/sk/lipj
http://iislab.kpi.fei.tuke.sk/
https://kpi.fei.tuke.sk/sk/lsi
https://kpi.fei.tuke.sk/sk/lis
http://www.cnl.sk/
https://kpi.fei.tuke.sk/sk/node/45
https://www.facebook.com/Laborat%C3%B3rium-Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dovej-Grafiky-LIRKIS-FEI-TU-v-Ko%C5%A1iciach-1755028798140536/
https://www.facebook.com/Laborat%C3%B3rium-Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dovej-Grafiky-LIRKIS-FEI-TU-v-Ko%C5%A1iciach-1755028798140536/
http://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria/laboratorium-recovych-a-mobilnych-technologii-2/
http://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria/laboratorium-merania-a-meracich-systemov/
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o Laboratórium bezpečnosti informačných a komunikačných technológií 

o Laboratórium analógových a číslicových obvodov 

o Laboratórium signálových procesorov a vložených systémov (Embedded Systems) 

FEI TU v Košiciach organizuje pre študentov prijatých prvého ročníka bakalárskeho štúdia intenzívne 

kurzy zo stredoškolskej matematiky, fyziky a elektrotechniky zamerané na doplnenie potrebných 

vedomostí absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl. Uvedené kurzy sú nepovinné a slúžia na 

získanie alebo utvrdenie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie učiva na fakulte. Zvyčajne sú 

organizované v týždni pred začiatkom akademického roka. 

• Kurz zo stredoškolskej matematiky pre študentov prvého ročníka na FEI TUKE (Katedra 

matematiky a teoretickej informatiky) 

• Prípravný kurz z fyziky (Katedra fyziky) 

• Intenzívny kurz elektrotechniky (Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky) 

Každoročne fakulta vydáva výročnú správu o činnosti fakulty, kde hodnotí pedagogickú 

a vedeckovýskumnú činnosť. V roku 2013 bol pripravený dlhodobý zámer fakulty na obdobie 2014-

2020. V dokumente sa načrtli strategické zámery s konkrétnymi krokmi k ich naplneniu (vo väčšine 

prípadov sú tieto kroky nekonkrétne a nemerateľné). V materiály sa fakulta plánuje zamerať okrem 

iného aj na tieto oblasti: 

• Študijné programy: 

o bude zavedená analýza počtu, obsahu, formy študijných programov s dôrazom na 

optimalizáciu vyučovania a tým na posilnenie výskumu a spojenia s praxou, 

o zámerom je realizovať zmeny vyplývajúcich z analýzy existujúcich študijných 

programov, napr. zavedenie kombinovanej metódy vzdelávania. 

• V oblasti rozvoja, spolupráce s praxou a propagácie fakulty (spolupráca s podnikateľskými 

subjektmi, so subjektmi štátnej a verejnej správy a samosprávy a Public Relations): 

o propagácia celoživotného vzdelávania v štátnej a verejnej správe, u priemyselných 

partnerov s poukázaním na už realizované kurzy, 

o organizovanie spoločensko-pracovných stretnutí katedier s predstaviteľmi 

podnikateľskej sféry, 

o zapájanie do výučby významných predstaviteľov podnikateľskej sféry, štátnej a verejnej 

správy, 

o popularizácia elektrotechniky a informatiky - využívanie nových informačných zdrojov 

a kanálov, 

o sledovanie trendov na trhu práce v oblasti elektrotechniky a informatiky. 

• Propagácia fakulty: 

o partneri v Priemyselnej rade budú aktívne prezentovať spoluprácu s fakultou na 

všetkých fórach a zdôrazňovať dôležitosť a perspektívu štúdia študijných programov 

katedry, 

http://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria/laboratorium-bezpecnosti-informacnych-a-komunikacnych-technilogii-2/
http://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria/laboratorium-analogovych-a-cislicovych-obvodov/
http://kemt.fei.tuke.sk/laboratoria/bbbbb/
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o prehodnotenie propagácie na stredných a aj základných školách s cieľom zatraktívniť jej 

formu od pasívneho odovzdávania informácií k aktívnemu vstupu do vyučovacieho 

procesu, 

o realizovať požiadavky z praxe na zamestnanosť absolventov ako druh reklamy, 

o inovácia obsahovej stránky propagačných materiálov s dôrazom na záujmy študentov, 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a 

vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe. Na univerzite sa 

realizujú všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania, t. j. bakalárske, magisterské, resp. doktorské 

a doktorandské štúdium. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom 

výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania 

občanov. Hlavným cieľom v oblasti vedy a výskumu je prispôsobiť univerzitu požiadavkám vnútorného 

a medzinárodného prostredia. 

Poslaním univerzity je tvoriť jej obraz ako lídra v oblasti vzdelávania a výskumu v regióne východného 

Slovenska prostredníctvom mediálnej a marketingovej propagácie a prezentácie výsledkov UPJŠ 

v oblasti vedy a vzdelávania, stimulovať efektívnu spoluprácu univerzity so špecifickými cieľovými 

skupinami verejnosti. 

Na univerzite v roku 2018 študovalo 6500 študentov (počet absolventov I. a II. stupňa štúdia na UPJŠ 

bol 1436). V súčasnom období má univerzita fakulty, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov 

z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť 

verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Sú to: 

• Lekárska fakulta 

• Prírodovedecká fakulta 

• Právnická fakulta 

• Fakultu verejnej správy 

• Filozofická fakulta 

Okrem toho sú súčasťou univerzity aj pracoviská s možnou podporou IT ako: 

• Špecializované výskumné a vývojové pracovisko: Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) 

• Univerzitné – informačné pracoviská: Centrum informačných a komunikačných technológií 

• Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP): je univerzitným lídrom 

v oblasti ďalšieho vzdelávania a v manažovaní projektov. V jeho pôsobnosti sú vybrané činnosti 

v oblasti celoživotného vzdelávania a činnosti v oblasti podpory projektov z fakúlt, rektorátu 

a zariadení univerzity. 
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Prírodovedecká fakulta 

Z hľadiska záujmu o štúdium ale aj počtu zapísaných študentov na fakulte dominuje študijný program 

biológia, chémia a biológia-chémia. Výrazný pokles záujmu v posledných rokoch zaznamenali študijné 

programy Matematika, Ekonomická a Finančná matematika, ale aj Geografia. Rezervy majú aj študijné 

programy Aplikovaná informatika a Informatika. 

Vysokoškolské vzdelávanie informatického a IT charakteru je poskytované na prírodovedeckej fakulte 

ako jednoodborové štúdium v  študijných programoch Informatika a Aplikovaná informatika alebo 

v medziodborových študijných programoch. Celkový počet študentov prírodovedeckej fakulty bol 

v roku 2018 v počte 835 (z toho 265 absolventov I. a II. Stupňa štúdia). Z hľadiska analýzy IT sektora 

budeme sledovať iba študentov študujúcich v IT odboroch: 

Študijný program Odbor štúdia 

Počet 

študentov 

(2018) 

Počet 

absolventov 

(2018) 

Bakalárske študijné programy 

Informatika 94 32 

Aplikovaná informatika 58 8 

Externé štúdium AI 28 8 

Magisterské študijné programy Informatika 62 14 

medziodborové študijné programy 

B-I 12 5 

G-I 14 6 

M-I 17 3 

Tabuľka 41 Počet študentov a absolventov informatických odborov na UPJŠ (2018)27 

V oblasti vzdelávania má fakulta problém s počtami uchádzačov, čo v istej miere súvisí s krízou 

učiteľských študijných programov, ktorá je spôsobená predovšetkým nedostatočným uznaním učiteľa 

v spoločnosti. Každoročne sa znižuje záujem o štúdium matematiky, fyziky a geografie. Neuspokojivý je 

i počet záujemcov o štúdium informatiky, hoci mierne oživenie priniesla akreditácia študijného 

programu Aplikovaná informatika. Preto fakulta hľadá rôznorodé možnosti na zatraktívnenie štúdia na 

fakulte a každoročne realizuje rad propagačných a mediálnych aktivít. 

Vzhľadom na znižovanie počtu záujemcov o vysokoškolské štúdium prírodných vied matematiky 

a informatiky na Slovensku, smeruje PF aktivity aj na Ukrajinu, ktorá predstavuje významný záujmový 

priestor. 

V roku 2016 vedenie fakulty pripravilo aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na roky 2016-

2021 doplnené o konkrétne aktivity na jeho napĺňanie. Tento dokument by mal byť spoločný rámec pre 

chod a rozvoj fakulty. 

 
27 Zdroj: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
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V oblasti spolupráce so strednými školami bol založený Klubu riaditeľov stredných škôl pri PF UPJŠ. 

Poslaním Klubu je predovšetkým vytvorenie komunikačnej platformy pre výmenu informácií, 

koordináciu stanovísk a podporu spoločných aktivít realizovaných fakultou a strednými školami, ktoré 

poskytujú vzdelanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. 

Fakulta si uvedomuje potrebu popularizovať aktivity fakulty smerom k stredným školám pre 

podchytenie záujmu žiakov o štúdium prírodovedných predmetov. Pravidelne sa realizujú aktivity ako: 

• Deň otvorených dverí (DOD). 

V rámci aktivity DOD bolo identifikované, že sa organizujú dve podobné aktivity - DOD UPJŠ 

a DOD PF. Každá akcia má svoj špecifický formát. Ako efektívnejšia, a do účasti bohatšia, sa javí 

akcia organizovaná priamo na fakulte. V rámci DOD PF sa úspešne etablovala akcia Alumni space 

– cesta za úspechom, na ktorej sa prezentujú úspešní absolventi fakulty. 

• Vyskúšaj si deň vysokoškoláka. 

Novinkou v roku 2016 bola akcia Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka. V rámci akcie sa realizujú 

prednášky, semináre a merania, ktorých sa zúčastňujú žiaci stredných škôl. Mali možnosť 

vyskúšať ukážkové vzdelávacie aktivity z reálnych predmetov študijných programov PF. 

• Výjazdy na stredné školy. 

Sa realizujú trojicou lektorov, ktorí paralelne prezentujú pre vybrané skupiny záujemcov 

pripravené popularizačné prednášky a prezentáciu fakulty a možností štúdia. V rámci aktivity 

sa pripravujú popularizačné prednášky a návštevy stredných škôl. 

V davšej časti sme identifikovali aktivity UPJŠ, ako aj aktivity samotnej prírodovedeckej fakulty 

zamerané na oblasť IT: 

• Celouniverzitný Deň kariéry: podujatie je veľtrhom pracovných príležitostí a zároveň 

možnosťou pre študentov a absolventov UPJŠ na nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi. 

• Celouniverzitný deň otvorených dverí, organizovaný v spolupráci s Odborom školstva 

Košického samosprávneho kraja. Na podujatí sa prezentovali infostánky fakúlt, univerzitných 

pracovísk, ktoré informovali o možnostiach štúdia, ubytovania, voľnočasových aktivít, 

zahraničných mobilitách v rámci programu Erasmus+, ako aj o možnostiach štúdia v slovenskom 

jazyku pre ukrajinských uchádzačov. 

• Regionálny turnaj medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League pre deti a mládež od 9 

do 16 rokov na tému Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené. 

• Konferencia ITAT so zameraním najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytla priestor na výmenu 

informácií v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov. 

• Workshop pre študentov prírodovedeckej fakulty a žiakov stredných škôl Major League Hacking 

Locahost, ktorý bol zorganizovaný v rámci medzinárodného hackathonu Hack Košice. Študenti 

si mohli vyskúšať prácu s Cockroach DB a naučiť sa niečo nové o stavaní škálovateľných 

aplikácií. 
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• Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku sa na fakulte uskutočnila sprievodná 

aktivita Popoludnie s informatikou, súčasťou ktorej bolo stretnutie Klubu učiteľov informatiky 

a populárno vedecká prednáška Gamifikácia - ako správne využiť herné prvky vo vyučovaní? 

• V letných mesiacoch CCVaPP v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie“ zorganizovalo denný IT tábor so zameraním na programovanie, ktorý absolvovalo 

spolu 43 žiakov základných škôl. Zároveň pokračovalo v tvorbe koncepcie a realizácie 

vzdelávacích aktivít v rámci IT Valley Akadémie a SAP AKADÉMIA – časť aktivít bola realizovaná 

pod projektom „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Vzdelávanie bolo zamerané hlavne 

na študentov, ktorí mali možnosť absolvovať niektoré z pripravených 13 predmetov v 4 

kurzoch, zúčastnilo sa ich 88 študentov. Vzdelávanie v SAP akadémii zabezpečovali lektori z IT 

firiem a fakulty BERG TUKE a dvaja interní zamestnanci CCVaPP. 

• Popoludnie s informatikou ― Extrapolácie 2018 história a budúcnosť IT na Slovensku. 

Napriek nepriaznivému demografickému vývoju sa v akademickom roku 2018/2019 zaznamenal 

mierny nárast záujmu o štúdium na UPJŠ dokumentovaný počtom prijatých a následne stabilizovaný 

podiel zapísaných študentov. Stále sa eviduje nižší záujem o štúdium niektorých prírodovedných 

odborov (napr. matematika, informatika, fyzika), čo môže byť aj dôsledkom zásahov do školských 

vzdelávacích programov tak na základných školách, ako aj na stredných školách. 

Ďalšie možnosti štúdia zamerania IT na univerzitách v regióne 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach 

Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 

• Príprava odborníkov pre informatizáciu inžinierskych a výrobných činností. 

• Odbornosť absolventov je založená na znalostiach a schopnostiach vytvárať aplikácie 

počítačových prostriedkov a informačných technológií a vedieť takéto aplikácie efektívne 

využívať a rozvíjať. 

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach 

Študijný program: Počítačová podpora výrobných technológií 

• Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu výrobný technológ s rozšírenými schopnosťami 

ovládania počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave 

a riadení výroby. 

• Sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať s počítačovou 

podporou, vykonávať počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy 

pre CNC riadené výrobné stroje, simulovať činnosť a projektovať výrobné pracoviská 

s počítačovou podporou. 

• Získajú súčasne poznatky z oblasti informačných systémov, hardvéru výpočtovej techniky 

a počítačových sietí. 
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Sieťový akademický program Cisco Networking Academy 

Sieťový akademický program NetAcad, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný 

vzdelávací program na svete. Vzdeláva špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí. Slovensko 

v príprave sieťových špecialistov patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v 

medzinárodnom meradle. Dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovni. 

Cisco Networking Academy kurzy sú navrhnuté tak, aby vás pripravili na certifikáciu Cisco a iné 

uznávané certifikačné skúšky. Certifikácie spoločnosti Cisco sú uznávané zamestnávateľmi na celom 

svete a ich zručnosti prebiehajú vo viacerých odvetviach: medicína, právo, potravinárstvo a ďalšie. Na 

Slovensku je aktuálne 63 Cisco akadémií, ktoré sú najmä zo stredných škôl. Vzdelávanie a kurzy vedú 

k medzinárodne uznávaným certifikátom. 

Súčasný vybudovaný systém (5 univerzitných pracovísk a 63 stredných škôl) umožňuje pripraviť 

ročne viac ako 300 sieťových odborníkov na úrovni CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere 

uspokojiť existujúci dopyt po sieťových špecialistoch. V súčasnosti v rámci tohto systému študuje v SR 

viac ako 6 000 študentov stredných a vysokých školách. 

Úloha sieťových administrátorov a inžinierov je kľúčová pre biznis. Získanie nových zručností 

a medzinárodne platných certifikátov je aktuálne a pre IT sektor veľmi žiadané. Kurzy, ktoré program 

poskytuje sú nasledovné: 

• Sieťové kurzy (prevažne vyučované na stredných školách) 

• Internet vecí a dátová analytika 

• Programátorské kurzy 

• Bezpečnosť 

• OS & IT kurzy 

Centrum podpory sieťových akadémií (ASC): 

• Pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) pôsobí 

v súčasnosti Centrum podpory sieťových akadémií, ktoré koordinuje činnosť nielen 68 

sieťových akadémií v SR, ale aj za hranicami SR (podporuje akadémie z USA, Rumunska 

a Egypta). 

• FEI TUKE sa stala v roku 1999 prvým regionálnym centrom globálneho vzdelávacieho programu 

Cisco (Sieťového akademického programu) v Slovenskej a Českej republike. 

• V rámci centra každý rok študuje v priemere viac ako 400 študentov. 

• Vzdelávací program je navrhnutý pre študentov tak, aby boli schopní navrhovať, realizovať 

a spravovať počítačové siete lokálne, národné alebo aj siete globálnych podnikov. 
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Sieťové akadémie Cisco: 

• Zvyčajne sa otvárajú na stredných a vysokých školách a sú pod správou Centra podpory 

sieťových akadémií pri FEI TUKE. 

• Zo 66 sieťových akadémií Slovenska, ktoré koordinuje Centrum pri FEI TUKE je 12 z Košického 

kraja, čo vytvára excelentný potenciál pre rozvoj IKT priemyslu v košickom regióne. 

1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 

2. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 

3. SPŠ elektrotechnická Košice, Komenského 44, Košice 

4. Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 

5. Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta , Košice 

6. Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca 

7. Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice 

8. Súkromná stredná škola, Postupimská 37, Košice 

9. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce 

10. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 

11. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 

12. Spojená škola, Kollárová 17, Sečovce 

Tabuľka 42 Zoznam škôl zapojených do programu Cisco Networking Academy v Košickom kraji 
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Komerčné vzdelávacie inštitúcie 

Pre potreby analýzy sme identifikovali 9 vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich špecializované školenia 

v oblasti IT (zamerané na jednotlivcov ako aj na komerčnú sféru). Okrem toho poskytujú vysoko-

odborné vzdelávanie aj spoločnosti ako Alef0, HP Slovensko, SAP Slovensko, ktorých klientelou sú práve 

komerční zákazníci. 

Vzdelávacie 

inštitúcie 
Pôsobnosť Cieľová skupina 

Personálne 

kapacity 
Vznik 

Ročné tržby 

(2018)28 

ELCT, s.r.o. Celoslovenská 

Korporátna sféra 

Akademická sféra 

Uchádzači z ÚP 

5 interní 

zamestnanci 

+ externí lektori 

2014 279 tis. EUR 

GOPAS SR, a.s. Celoslovenská 
Korporátna sféra 

Akademická sféra 

interní zamestnanci 

+ externí lektori 
2004 2 723 tis. EUR 

INTAS s.r.o. Celoslovenská Korporátna sféra 
lektori sú interní 

zamestnanci firmy 
1995 1 488 tis. EUR 

New Horizons 

Slovensko 
Celoslovenská 

Korporátna sféra 

Akademická sféra 

Uchádzači z ÚP 

interní zamestnanci 

+ externí lektori 

Zahraničná 

spoločnosť 
n/a 

NOVA Training s.r.o. Regionálna Uchádzači z ÚP 
interní zamestnanci 

+ externí lektori 
2011 603 tis. EUR 

Nové technológie 

a služby, s.r.o. 

(Školiace stredisko 

NTS) 

Regionálna 

Korporátna sféra 

Akademická sféra 

Uchádzači z ÚP 

interní zamestnanci 

+ externí lektori 
2000 996 tis. EUR 

Novitech Partner 

s.r.o. (Vzdelávacie 

centrum Teledom) 

Regionálna Korporátna sféra 

3 interní 

zamestnanci 

+ externí lektori 

2007 654 tis. EUR 

Telegrafia, a.s. Celoslovenská Korporátna sféra 
interní zamestnanci 

+ externí lektori 
1996 7 066 tis. EUR 

Univerzitné 

Centrum Košice, 

s.r.o. 

Regionálna Uchádzači z ÚP 
interní zamestnanci 

+ externí lektori 
2017 16 tis. EUR 

Tabuľka 43 Prehľad IT vzdelávacích inštitúcií v Košickom kraji 

  

 
28 Celkový ročný obrat zo všetkých činností inštitúcie (nielen vzdelávacia činnosť). Zdroj: Finstat 
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ELCT, s.r.o. 

• Na trhu pôsobí od roku 2014. Ponúka klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie 

a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills 

a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované 

medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích 

projektov. Autorizovaný vzdelávací partner Linux Professional Institute a Android ATC. 

• Pre IT používateľov ponúka: produktový balík Microsoft Office a prípravné školenia na 

certifikácie ECDL, Microsoft Office Specialist, web dizajn a grafika, aplikácie pre podporu 

projektového riadenia, atď. Pre IT špecialistov ponúka: sieťové technológie, správca 

počítačových systémov Microsoft (Windows a Windows server) a Linux, programovanie (Java, 

Android, Angular), základy administrácie systému SAP, procesný manažment (ITIL), metodika 

Agile a ďalšie. Ponúka aj vzdelávanie mimo IT oblasť (soft-skills, manažérske zručnosti 

projektový manažment atď.) 

• Vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v rámci ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

• Skúsenosti s poskytovaním akreditovaných vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného 

vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a vzdelávacích aktivít 

pre nezamestnaných. 

• Možnosti získania medzinárodne uznávaných IT certifikátov: pôsobí ako autorizované 

testovacie centrum pre testovacie agentúry ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), 

Microsoft Office Specialist, Pearson VUE a Linux Professional Institute. 

• Pôsobí najmä v Košiciach a regióne Košického kraja. 

GOPAS SR, a.s. 

• IT školiace stredisko GOPAS SR zahájilo svoju činnosť na území Slovenskej republiky v roku 

2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy GOPAS, a. s. 

• Spoločnosť je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom 

aj slovenskom trhu. 

• Kvalitu poskytovaných služieb dokazujú aj získané certifikácie ISO 9001 alebo Microsoft Gold 

Certified Partner, ktorú GOPAS získal ako prvé vzdelávacie stredisko na Slovensku. 

• V súčasnej dobe je v ponuke viac než 1 400 kurzov najrôznejších technológií, ktoré sú do výučby 

zaraďované na základe dopytu zákazníkov. V spolupráci a s podporou výrobcov daných 

softvérov ponúka GOPAS tzv. autorizované kurzy pre jednotlivé oblasti, ktoré majú vysoký 

informačný obsah. V oblastiach, ktoré autorizované kurzy nepokrývajú, vyvíja GOPAS vlastné 

originálne kurzy podľa požiadaviek zákazníkov. 

• Výučba kurzov je vedená skúsenými a certifikovanými lektormi s odbornými znalosťami 

a patričnými pedagogickými a prezentačnými schopnosťami. 

• Pôsobí celoslovensky, najmä však v Bratislave. V Košiciach nemá prevádzku. 
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INTAS, s.r.o. 

• Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií podľa požiadaviek 

zákazníka, počnúc návrhom projektu cez jeho realizáciu, končiac starostlivosťou 

o bezproblémové využívanie realizovaného projektu počas jeho životného cyklu. Vo všetkých 

spomenutých oblastiach spoločnosť poskytuje konzultácie a školenia vo vlastných priestoroch. 

Obsah, formu a termín školenia upravuje individuálne podľa požiadaviek zákazníka tak, aby 

bola zabezpečená maximálna koncentrácia poskytnutých informácií a maximálne súkromie 

zákazníka. 

• Autorizované školiace centrum spoločnosti CheckPoint Software Technologies (IT bezpečnosť) 

• Poskytuje školenia v anglickom jazyku. Pôsobí v Košiciach. 

New Horizons Slovakia 

• Spoločnosť New Horizons s viac ako 320 centrami v 60 krajinách je najväčšou nezávislou 

spoločnosťou na svete ponúkajúcou IT vzdelávanie. Poskytuje IT kurzy od základných kurzov 

pre Microsoft Office, až po komplexné administrátorské kurzy Windows Serverov. 

• Kurzy poskytuje v rôznych oblastiach: 

o Technické kurzy (Microsoft profesionál, Cisco, IBM, IT bezpečnosť, CompTIA, RedHat) 

o Aplikačné kurzy (Microsoft Office, Adobe) 

o Nie IT oblasť: líderšip a rozvoj, vysokoškolské štúdium prostredníctvom American 

Public University 

• Prevádzkuje autorizované testovacie stredisko Pearson VUE a Prometric a umožňuje získať 

medzinárodne uznávané IT certifikáty. Certifikačné skúšky sú dostupné v centrách v Bratislave. 

• Pôsobí celoslovensky, najmä však v Bratislave. V Košiciach má prevádzku. 

NOVA Training s.r.o. 

• Ponúka vzdelávanie v troch základných oblastiach: 

o Realizácia rekvalifikačných kurzov (pre nezamestnaných) 

o Realizácia odborných kurzov v rôznych oblastiach pre malých a stredných podnikateľov 

o Odborné kurzy realizované pre veľké podniky. 

• Školenia sa realizujú pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov 

• V oblasti IT školení poskytuje: 

o Práca s počítačom pre začiatočníkov 

o Práca s počítačom pre pokročilých - Microsoft Word, Excel 

• Pôsobí najmä v Košiciach a regióne východného Slovenska. 
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Nové technológie a služby, s.r.o.  (školiace stredisko NTS) 

• Je IT firma, ktorá od roku 2000 ponúka aj vzdelávacie služby vo vlastnom školiacom stredisku 

• Školenia sú štandardné, kurzy na mieru, rekvalifikačné kurzy alebo individuálne konzultácie 

• Pôsobí v Košiciach. 

Novitech Partner s.r.o. (Vzdelávacie centrum Teledom) 

• Poskytuje širokú škálu odborných školení a seminárov.  Z oblasti IT ponúka: špecifiká riadenia 

projektov IT, užívateľské kurzy základné a nadstavbové (Microsoft Windows, Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, Tvorba webových stránok), programátorské kurzy (Java a 

internet, Microsoft Access - tvorba aplikácií, Microsoft Excel - programovanie vo VBA) a 

administrátorské kurzy (Microsoft Windows - správa a práca v sieti). 

• Pôsobí v Košiciach. 

Telegrafia, a.s. Košice 

• Vzdelávacie IT centrum Telegrafia ponúka autorizované kurzy Microsoft, EC Council, Amazon 

Web Services, aj kurzy šité na mieru. Ponúka kurzy pre používateľov, administrátorov, 

vývojárov a programátorov. Zároveň ponúka aj komplexné riešenia v oblasti vzdelávania – od 

poradenstva a prípravy vzdelávania, cez samotnú realizáciu až po certifikáciu s medzinárodnou 

platnosťou. 

• Autorizovaný školiaci partner pre EC Council a Microsoft. 

• Ponúka vlastný on-line systém testovania. 

• Pôsobí v Košiciach (vzdelávacia činnosť). 

Univerzitné Centrum Košice, s.r.o. 

• Vzdelávacie centrum UCK (Univerzitné Centrum Košice) vzniklo za účelom vzdelávania 

a kvalifikácie ľudí, ktorí pracujú alebo chcú pracovať v IT sektore. Spoločnosť poskytuje 

vzdelávanie v oblasti sieťových technológií. 

• UCK ponúka akreditovaného štúdium v rôznych formách (denná, externá, prezenčná, 

dištančná). 

• Otvára aj kurzy pre uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na Úrade práce. 

• Pôsobí v Košiciach. 
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Ďalšie vzdelávacie projekty a iniciatívy 

Ide o projekty financované IT firmami, alebo komunitami, ktoré sú organizované jednorazovo, prípadne 

s opakujúcou sa periodicitou. Najčastejším problémom pri organizácii sú práve financie, ktoré 

zohrávajú hlavnú úlohu pri opakovaní tej ktorej aktivity/projektu. Pre oblasti IT sektora sme 

identifikovali ako zaujímavé aktivity/projekty nasledovné: 

RWE IT Slovakia – letná škola softvérového inžinierstva (2012) 

• Týždňový kurz pre študentov počas letných prázdnin zameraný na projektový manažment, 

objektovo orientovaný vývoj a testovanie SW. Kurz obsahuje aj prípadové štúdie s odborníkmi 

z praxe. 

SIEMENS PSE - medicínska informatika 

• 2-semestrálny špecializovaný kurz pre vývoj softvéru v medicíne. 

NESS Academy (2018) 

• Príprava potenciálnych zamestnancov z absolventov stredných a vysokých škôl. 

• Tradičná výučba, Online LIVE, Online ANYTIME, Mentored Learning, Kurzy u zákazníka. 

Aktivity T-Systems 

IT akadémia/Network Farma (2016) 

• Je strešný názov pre vzdelávacie programy určené najmä absolventom alebo študentom vyšších 

ročníkov rôznych vysokých škôl, prípadne stredných škôl. Ido o veľmi intenzívny dvojmesačný 

IT tréningový program. 

• Ich zmyslom je dať príležitosť začať kariéru v IT aj mladým ľuďom, ktorých študijné zameranie 

nie je informatika, no napriek tomu majú záujem o túto oblasť. 

• Realizuje sa v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach.  

• Zahŕňa niekoľko modulov týkajúcich sa využívania IT v reálnom živote, operačných systémov, 

sietí, databáz, aplikácií a ďalších dôležitých oblastí. 

Tester Academy 

• 3 mesačná akadémia zameraná na testing aplikácií. 

Linux & Windows akadémia (IKT Administrátor II.) 

• Akadémia je zameraná na preškolenie v oblasti Linux a Windows 

• Výstupom je pozícia Administrátor informačno-komunikačných technológií 
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Summer & Evening University (2006-2011) 

• Poskytuje príležitosť pre zaškolenie študentom, prípadne absolventom VŠ/SŠ a širokej 

verejnosti bez ohľadu na smer štúdia so záujmom o IT. Témou sú základy administrácie 

operačného systému Linux a Windows Server. 

• V roku 2011 bol organizovaný už piaty rok v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach 

a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

• Program je pre účastníkov úplne bezplatný a bez záväzkov. 

SAP Akadémia 

• Vzdelávací projekt zameraný na oblasť podpory systému SAP (od administrácie, cez vývoj 

v ABAP-e, návrh business procesov, implementáciu a podporu jednotlivých modulov systému 

až po tzv. superužívateľov pre jednotlivé moduly systému pracujúcich v tzv. Shared Servis 

Centrách). 

• Organizovaná v spolupráci s Košice IT Valley a UPJŠ Košice. 

Komunitné aktivity 

• Hackathon je špecializovaná komunitná aktivita, ktorá začína prednáškou na konkrétnu tému, 

pokračuje ako workshop v tímoch a končí ako súťaž nápadov – v IT oblasti ide väčšinou o súťaž 

programátorských produktov. Hackathon je novodobý záujmový krúžok. Môže byť 

organizovaný školou, firmou, komunitou, aj štátom alebo samosprávou. V Košiciach sa 

organizuje T-Systems Hackathon (https://hackathon.myt-systems.sk/). 

• Komunitné aktivity v Košiciach sú neformálne zastrešované napr. prostredníctvom 

Eastcubator (Radnica Starého mesta, Hviezdoslavova, http://www.eastcubator.sk/). 

• Komunity môžu byť formálne organizované ako občianske združenia, neziskové organizácie, 

nadácie, niektoré s lokálnou alebo celoslovenskou pôsobnosťou, alebo sú to neformálne 

komunity fyzických osôb: 

o Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT, www.soit.sk, celoslovenská) 

o Slovensko.digital (slovensko.digital, celoslovenská) 

o V01D hackerspace (https://www.v01d.sk/, KE) 

o GDG Košice (https://gdg.sk, KE) 

o Hotovo cooworking Košice (https://www.hotovo.org, KE) 

o Hysteria.sk (celoslovenská) 

o Kyberia.sk (celoslovenská) 

o SKLUG (http://www.sklug.sk/, celoslovenská) 

o Pycon (Python conference, pycon.sk, celoslovenská) 

• Komunitné akcie podporované univerzitami: 

o OSS víkend (SOIT, PF UPJŠ KE) 

o Arduino day / Namakaný deň (FEI TUKE) 

http://www.eastcubator.sk/
http://www.soit.sk/

