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ÚVOD 

Tento dokument je súčasťou implementačného návrhu stratégie pripraveného v rámci projektu „Tvorba 

verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja“ 

(kód projektu: 314011L929) a približuje návrh implementačných opatrení vyplývajúce z navrhovanej 

stratégie pre Košický samosprávny kraj.  

Dokument má odporúčací charakter a popisuje úroveň aktivít navrhovaných pre implementáciu 

jednotlivých scenárov stratégie. Približuje návrhy aktivít, ktoré považujeme za vhodné ako nástroje 

implementácie jednotlivých prvkov stratégie. Predkladaný návrh aktivít nie je úplný pre úplné 

naplnenie jednotlivých scenárov a špecifických cieľov stratégie. Implementácia navrhnutých scenárov 

si bude žiadať ďalšie aktivity, v tomto materiály nepopísané. Ambíciou autorov tejto časti stratégie 

nebolo priniesť kompletný návod na naplnenie predkladanej stratégie, ale skôr načrtnúť tematické 

a ideové typy aktivít, ktoré môžu byť vhodné pre implementáciu stratégie. 

V dokumente nižšie navrhujeme aktivity ako nástroje implementácie pripravenej stratégie. Je nutné si 

uvedomiť, že rovnaké aktivity sa môžu realizovať v každom scenári, ale úroveň ich naplnenia môže byť 

rôzna. Aktivity sa môžu dotýkať rozličných strategických kategórií. Pri príprave implementačných 

opatrení v regióne je preto potrebné plánovať kombinácie týchto aktivít, tak, aby sa tieto navzájom 

dopĺňali a prehlboval sa ich efekt. Opatrenia sú formulované do podoby aktivít, pričom každá je 

popísaná niekoľkými prvkami (názov, popis aktivity, príslušnosť k strategickému scenáru a kľúčovému 

výstupu, definovanie zodpovedných subjektov a návrh zdrojov financovania). 

Dokument obsahuje jednu prílohu Konkrétne odporúčania pre strategickú kategóriu Q – Vyššia 

kvalitatívna úroveň vzdelávania (L929O400a), ktorá bližšie popisuje špecifické návrhy pre zmeny 

v oblasti vzdelávania. 

Priradenie aktivít ku kľúčovým výstupom 

Priradenie aktivity ku kľúčovému výstupu znamená, že realizáciou danej aktivity sa napĺňa priradený 

kľúčový výstup. Každá aktivita je priradená k aspoň jednému kľúčovému výstupu. Ak aktivita napĺňa 

viac kľúčových výstupov podobne intenzívne, je priradená k viacerým výstupom.  Je samozrejme, že 

aktivita môže rôzne ovplyvňovať viac výstupov – tento vplyv mapovaný nie je. 

Priradenie aktivít k strategickým scenárom 

Aktivita môže mať pre definovaný strategický zámer rôznu úroveň priority (intenzity, ktorou môže 

prispievať k jeho naplneniu). Úroveň každej aktivity sme kategorizovali v 4 kategóriách metódou 

C/S/M/G: 1= Idea, koncept (bolo by vhodné sa aktivitou v danom scenári zaoberať na úrovni 

myšlienkového rozpracovania, koncepcie), 2 = Pilot, testovanie (aktivita musí byť realizovaná v danom 

scenári ako pilot), 3 = Celoplošné/systémové nasadenie (aktivita musí byť realizovaná celoplošne a 
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Katalóg aktivít 5 

systémovo), 4 = (aktivita sa musí stať súčasťou bežnej prevádzky, „business as usual“). V jednotlivých 

profiloch aktivít nižšie je uvedené, ku ktorému scenáru aktivita prispieva na úrovni 3. 

Priradenie aktivít k cieľovým skupinám 

Priradenie aktivít ku kľúčovým cieľovým skupinám stratégie – relevantným inštitúciám verejnej správy 

(Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice) bolo realizované 

na základe zjednodušeného RACI prístupu: stanovenie inštitúcie zodpovednej za realizáciu aktivity (Z), 

inštitúcie participujúcej na príprave a realizácie aktivity (P) a inštitúcie, ktorá je o aktivite informovaná 

(I). 

X-01 Komunikačný plán potreby digitalizácie 

Príprava konceptu a realizácia komunikácie a verejnej diskusie nevyhnutnej na 

posilnenie vzťahu ku zmenám smerom k digitalizácii, najmä s dôrazom na dopad na 

spoločnosť a región ako taký. 

Cieľovou skupinou pre komunikáciu musí byť verejnosť, ktorá musí byť informovaná o 

pridanej hodnote digitalizácie a zmien, ktoré tento trend vyvolá. Komunikovať ja 

potrebné nielen pozitíva blížiacej sa zmeny, ale aj riziká a negatíva a praktické i reálne 

možnosti ako tieto minimalizovať. Je zásadné komunikovať všadeprítomnosť IT (ktorá 

nastáva). 

Navrhované činnosti: 

• Analýza aktuálnej verejnej mienky ohľadom digitalizácie 

• Stanovenie zmien, ktoré chceme dosiahnuť 

• Určenie cieľov a priorít v oblasti komunikácie 

• Návrh a príprava aktivít informovanosti a publicity, ako aj komunikačných 

prostriedkov 

• Zostavenie systému riadenia a organizácie pre dlhodobú komunikačnú 

kampaň 

• Systém priebežného vyhodnocovania komunikačnej kampane 

Komunikačný plán musí byť variantný, vhodne orientovaný, „šitý“, na rôzne cieľové 

skupiny obyvateľstva (mladí ľudia, rodiny, pracujúci, seniori atď.) a využívajúci 

dostupné komunikačné kanály. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-K-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

• Zamestnávatelia, klastre, 

platformy, školy 

Financovanie: 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje (EŠIF) 

• Prevádzková fáza: bežný 

rozpočet 
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X-02 Diskusia o potrebe odborného vzdelávania a jeho mieste v digitálnej 
ekonomike regiónu 

Vyvolať verejnú diskusiu o potrebe odborného vzdelávania v regióne – za účasti 

odborníkov, vzdelávacích inštitúcií ako aj verejnosti. Cieľom je komunikovať víziu 

vzdelávania, ktoré dokáže mladých ľudí čo najlepšie pripraviť pre vstup na pracovný trh 

a aby boli najlepšie pripravení uplatniť získané vedomosti vo svojom živote 

a budúcnosti. Cieľovou skupinou tejto komunikácie musí byť odborná a laická verejnosť 

Na úrovni stredných škôl vnímame ako potrebné začať diskutovať o tom, že odborné 

školy dokážu, za predpokladu správneho nastavenia stratégií škôl, ich vzdelávacích 

kurikúl a vhodného technického vybavenia, pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu pre 

trh práce – pre odborné IT pozície. Je nutné povedať, že štruktúra IT profesií zahŕňa 

pozície, ktoré sú plne vhodné pre absolventov IT odborov na stredných školách (najmä 

stredných odborných školách) . Rozširujúca sa digitalizácia vytvorí však tlak na masívne 

vytváranie profesií, ktoré budú viac vhodné práve pre absolventov stredných škôl. Bude 

rásť počet pozícií, ktoré nebudú priamo „rýdzo“ IT, ale bude pri ich výkone požadovaná 

rôzna úroveň digitálnych kompetencií. Získanie odbornej kvalifikácie u mladého človeka 

v skoršom veku môže vytvárať predpoklad na ďalšie budovanie kariéry a na rast 

odbornosti a profesionality. 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-K-2.2 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• školy 

• ÚPSVaR Košice 

Informovaní: 

• Mesto Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

X-03 Transfer znalostí o transformačných technológiách a ich adaptácie 

Facilitovanie transferu znalostí o transformačných technológiách a ich adaptácie do 

vnútorného prostredia verejných inštitúcií a súkromných spoločností. Táto facilitácia 

musí viesť organizácie v kraji k tomu, aby chápali význam, dosah a rozsah 

transformačných technológií  na ich budúce vnútorné fungovanie. 

S implementáciou technológií dôjde k významnej zmene interných procesov, ktorá 

vďaka dostatočnému predvídaniu a plánovaniu môže posunúť fungovanie týchto 

organizácií na kvalitatívne vyššiu úroveň. Je potrebné posilniť tzv. e-leadership. 

Podnikateľská komunita musí pochopiť výhody digitalizácie, najmä tie, ktoré súvisia so 

zavedením digitálnych nástrojov v oblasti interného riadenia, vzťahov so zákazníkmi a 

marketingu ich služieb a produktov. 

Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je zdôrazniť tieto výhody prezentáciou a zdieľaním 

úspešných príbehov tých malých a stredných podnikov, ktoré používajú digitalizáciu na 

zjednodušenie svojho každodenného fungovania a na oslovenie nových trhov a nových 

zákazníkov. 

Cieľovou skupinu budú rôzne verejné aj súkromné inštitúcie ako firmy, úrady, 

nemocnice, školy a i. 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-K-2.3 

Zodpovední: 

•  KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 
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X-04 Informovanie verejnosti o aktuálnych potrebách trhu práce v IT 

Cieľom je systematicky informovať a zorientovať jednotlivé cieľové skupiny ohľadne 

trhu práce v IT a nie len tam. Je dôležité komunikovať náplň a štruktúru IT profesií a v 

nich požadované kompetencie (napríklad objasnenie a priblíženie často používanej IT 

terminológie, ktorá môže byť bežnej verejnosti nezrozumiteľná). 

Ako cieľové skupiny pre túto komunikáciu vnímame potenciálnych budúcich 

zamestnancov v IT profesiách (deti, študentov, mladých ľudí, ľudí, ktorí majú záujem 

zmeniť svoju profesiu smerom k IT), osoby, ktoré zásadne ovplyvňujú rozhodovanie o 

ich kariérovom smerovaní (rodina, blízke okolie), profesionálnych odborníkov, ktorí sa 

zaoberajú kariérovým poradenstvom (kariéroví poradcovia na školách, úrade práce, v 

praxi atď.). 

V rámci aktivity bude potrebné identifikovať vhodné komunikačné kanály a postupne 

ich nastaviť pre plynulé a dlhodobé fungovanie a priebežné aktualizovanie. 

Jednou z aktivít môže byť aj vytvorenie aktívnej komunikácie prostredníctvom 

sociálnych sietí (Facebook, Instagram, web), ktorá je mladšej generácii prístupnejšia. 

V rámci nej komunikovať o možnostiach uplatnenia v regióne, resp. predstaviť 

zaujímavé IT profesie pomocou krátkych promo videí (Ako vyzerá moja práca atď.).  

Táto komunikácia musí byť systematická a musí byť podporovaná zamestnávateľmi 

(napr. kontinuálnym poskytovaním relevantných informácií o žiadaných profesiách, o 

kompetenčnej štruktúre atď.) a rovnako inštitúciami verejnej správy. Kraj má priestor 

túto komunikáciu podporovať smerom k školám so svojou zriaďovateľskou 

pôsobnosťou, smerom k širokej verejnosti v kraji (najmä mimo aglomerácie Košíc) a 

tiež voči IT zamestnávateľom v regióne. Mesto môže prispieť podporou a facilitovaním 

tejto komunikácie smerom k základným školám a širokej verejnosti v rámci aglomerácie 

Košíc. Úrady práce dokážu využiť komunikačné kanály v rámci svojich aktivít 

preventívneho poradenstva (informačné a poradenské služby poskytované žiakom ZŠ a 

SŠ) a odborných poradenských služieb. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-K-2.4 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Partneri: 

• Košice IT Valley 

• zamestnávatelia 

• školy 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

X-05  „Digitalizácia“ do strategických dokumentov 

Súčasťou strategického smerovania k digitálnej transformácii regiónu musí byť 

osvojenie si konceptu a myšlienky digitalizácie a ich pretavenie do pripravovaných 

strategických dokumentov na rôznych úrovniach. 

Digitalizácia musí byť vnímaná podobne ako je vnímaný a používaný trend ochrany 

životného prostredia. O jej prítomnosti, príležitostiach a dopade musia byť oboznámené 

všetky kompetentné zložky dotknutých inštitúcií verejnej správy zodpovedné za 

prípravu strategických materiálov v rámci svojich kompetencií. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-I-4.1 

 KR-K-3.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 



  

 

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.reformuj.sk 

 

Katalóg aktivít 8 

X-06 Digitálny líder 

Na úrovni kraja, resp. mesta inštitucionalizovať pozíciu digitálneho lídra, ktorý by bol 

zodpovedný za koordináciu aktivít týkajúcich sa digitálnej transformácie regiónu/mesta. 

Jeho náplň by zahŕňala koordinovanie jednotlivých úsekov inštitúcie v predmetnej 

oblasti, koordinovanie socio-ekonomických partnerov v rámci mesta a kraja a spoločné 

pôsobenie v rámci svojich kompetencií pri posilňovaní digitalizácie v regióne. Pôsobenie 

môže presahovať aj do oblasti koordinovania inovačných aktivít na predmetnom území. 

Forma inštitucionalizácie takejto pozície môže byť rôzna, napr. môže byť ako pozícia 

v rámci organizačnej štruktúry inštitúcie (napr. podpredseda KSK/námestník primátora 

mesta/splnomocnenec za digitalizáciu a inovácie). 

Scenár: SC-1, SC-2 

Kľúčový výstup: KR-I-4.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• ÚPSVaR Košice 

X-07 Webstránka o stredných školách v regióne 

Rozšírenie funkčnosti existujúcej stránky www.strednapreteba.sk: 

• možnosť on-line prezentácie každej školy (ako náhrada otvorených dní, napr. 

videoprofily školy, úspešných absolventov) 

• možnosť porovnania aktivít škôl navzájom 

• zahrnúť do webstránky stredné školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti kraja, avšak na území kraja pôsobia (napr. súkromné a cirkevné 

školy) 

• doplniť informácie o školách o spoluprácu škôl so zamestnávateľmi 

• doplniť informácie o oplatení absolventov jednotlivých škôl 

(www.uplatnenie.sk) resp. o možnostiach zamestnať sa po skončení školy 

(www.trendyprace.sk) 

Komunikácia informácií o výbere strednej školy by mala prebiehať aj prostredníctvom 

sociálnych sietí ako Facebook, Instagram atď. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-K-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Školy 

Informovaní: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

http://www.strednapreteba.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.trendyprace.sk/
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Katalóg aktivít 9 

X-08 Podpora propagácie vedy, technológií a digitalizácie 

Realizovať rôzne lokálne a regionálne propagačné aktivity smerujúce k propagácii vedy, 

technológií a digitalizácie. Ako príklady aktivít môžu slúžiť: 

• Digitálny autobus alebo mobilná Digitálna učebňa pre propagáciu digitálnych 

technológií (inšpiráciou môže byť projekt z Českej republiky - 

https://www.msmt.cz/pojizdna-ucebna-seznami-zaky-z-celeho-ceska-s-

technikou-a 

• Zriadenie centier prezentácie vedy a techniky na stredných školách (podobne 

ako je koncipovaný projekt – Aurélium – centrum vedy). Cieľom by bolo 

popularizovať IT, digitalizáciu, robotizáciu (možnosť využiť aktivity, ktoré SOŠ 

robia v rámci svojej propagácie počas dní otvorených dverí). 

• Príprava série popularizačných prednášok v spolupráci s existujúcimi 

klastrami v regióne. Boli by realizované ako prednášky prípadne workshopy, 

v rámci ktorých by sa prezentovali rôzne digitálne nástroje, výhody 

digitalizácie, príklady úspešného zavádzania digitalizácie (či už vo firmách, 

alebo na školách) a celkovo zmenami, ktoré digitálna transformácia so sebou 

prináša. Bude potrebné spopularizovať rôzne oblasti a predstaviť ich tak, aby 

verejnosť pochopila. 

Cieľovou skupinou môže byť verejnosť (najmä žiaci a študenti), školská komunita ako aj 

odborníci. Dôležité je ukázať výhody digitalizácie a jej priamy prínos pre život v regióne. 

Cieľom bude vzbudiť záujem a nadchnúť účastníkov pre koncept digitalizácie. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

• Školy, verejnosť 

Financovanie: 

• externé zdroje (EŠIF) pre 

financovanie vybavenia 

• bežný rozpočet pre 

financovanie aktivít 

X-09 Rozvoj systému kariérového poradenstva s prioritou na IT sektor 

Kariérové poradenstvo by malo reflektovať na spoločné prijatie konceptu digitalizácie 

v regióne a napomáhať pri budovaní digitálnej identity regiónu. Následne v rámci aktivít 

musí byť schopné relevantne nasmerovať mladých ľudí na kariéru v IT sektore, resp. v 

IT profesii. V rámci regiónu je potrebné zásadne podporiť rozvoj systému tohto 

poradenstva s orientáciou na problematiku IT sektora. 

V rámci tejto aktivity je potrebné zmapovať súčasný systém kariérového poradenstva 

(na školách a úradoch práce), navrhnúť možnosti jeho rozvoja a rozvoj realizovať. 

Kariérových poradcov je potrebné pri ich pôsobení podporiť najmä kvalitným 

vzdelávaním, poskytnutím možností na sieťovanie, prednášok a otvorených dverí zo 

strany zamestnávateľov. Pri poradenských aktivitách využiť existujúce informačné 

a diagnostické nástroje (www.uplatnenie.sk, www.trendyprace.sk, IT Fitness test). 

Úlohou kariérneho poradenstva by malo byť posúvať mladých ľudí, inšpirovať ich, 

budovať dôveru pre vstup do STEM a prezentovať príležitosti pre rozvoj digitálnych 

talentov. Práve tieto talenty budú predstavovať digitálne vzdelanú pracovnú silu pre 

podniky v Košickom kraji. 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-K-1.2 

 KR-K-1.4 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Partneri: 

• CPPPaP, školy, UPJŠ 

• Košice IT Valley, 

zamestnávatelia, 

platformy 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

https://www.msmt.cz/pojizdna-ucebna-seznami-zaky-z-celeho-ceska-s-technikou-a
https://www.msmt.cz/pojizdna-ucebna-seznami-zaky-z-celeho-ceska-s-technikou-a
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.trendyprace.sk/
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Katalóg aktivít 10 

X-10 Centrum kariérového poradenstva 

Vybudovanie regionálneho centra kariérového poradenstva, ktoré by poskytovalo 

komplexný poradenský systém v oblasti kariéry pre širokú skupinu obyvateľstva. 

Poskytovalo by bezplatné kariérové poradenstvo, prípadne by pripravovalo 

špecializované vzdelávacie programy, ktoré by korešpondovali s regionálnou stratégiou 

smerovania regiónu. 

Jeho súčasťou by bola sekcia kariérového poradenstva zameraná na študentov / školy, 

kde by sa poradenstvo sústredilo na informovanie o výhodách štúdia IT a uplatnenia na 

trhu práce, a reflektovať tak na spoločné prijatie konceptu digitalizácie v regióne. 

Centrum by mohlo integrovať a koordinovať doterajšie aktivity v rámci systému 

kariérového poradenstva v kraji. 

Tiež navrhujeme vytvorenie kariérnych šampiónov – ako osobností s vizionárskym 

videním a vysokou digitálnou gramotnosťou, ktorý by propagovali koncept digitalizácie 

v regióne. 

Kariérové poradenstvo pre dospelých je možné zabezpečiť formou verejno-súkromných 

partnerstiev (dopytových projektov) a financovať ich z externých zdrojov EŠIF. 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-K-1.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Partneri: 

• CPPPaP, školy, UPJŠ 

Financovanie: 

• externé zdroje (EŠIF) 

X-11 Funkčná platforma kariérových poradcov 

Funkčný systém kariérového poradenstva v regióne potrebuje zabezpečiť kontinuálne 

informovanie kariérových poradcov o vývoji trhu práce, trendoch a požiadavkách 

zamestnávateľov. 

Preto navrhujeme vytvoriť v rámci regiónu virtuálnu platformu kariérových poradcov, 

ktorá bude združovať poradcov zorientovaných v problematike IT sektora. Ich expertíza 

bude podporená dobrovoľnými konzultantmi z praxe. 

Platforma by slúžila aj ako nástroj pre pravidelné školenie kariérových poradcov 

o zmenách a trendoch súvisiacich s digitalizáciou a novou rolou IT. 

Platforma môže byť prepojená s centrom kariérového poradenstva navrhovaným 

v rámci aktivity X-10. 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-K-1.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Partneri: 

• Košice IT Valley, 

zamestnávatelia, 

platformy, školy 

Financovanie: 

• externé zdroje (EŠIF) 
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Katalóg aktivít 11 

X-12 Regionálna digitálna koalícia 

Ide o koordinačnú platformu pre digitalizáciu regionálnej ekonomiky, ktorá dokáže pre 

tento účel efektívne spojiť kľúčových regionálnych hráčov z podnikateľského sektora, 

verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií a klastrov. Jej cieľom bude vzájomná koordinácia 

všetkých kľúčových hráčov v regióne pri postupnej digitalizácii regionálnej ekonomiky. 

Koncept platformy musí vychádzať z princípu dialógu zdola nahor a zhora nadol. 

Platforma musí reprezentovať všetky zložky: policy makerov, vzdelávateľov a vedecko-

výskumné inštitúcie, podnikateľov, verejnú správu, profesné organizácie prípadne aj 

občiansku spoločnosť. Musí byť založená na otvorenosti, partnerstve, spolupráci a tzv. 

co-creation  a co-dizajn prístupoch – všetky tieto princípy musia byť v regióne na úrovni 

inštitúcií verejnej správy zavedené a vyznávané. Platforma musia byť funkčná, čo 

znamená aktivitu, iniciatívu a uznanie zo strany všetkých kľúčových hráčov. 

Jej fungovanie musí byť podporené inštitucionalizovaním, zahŕňajúcim aj organizačné a 

finančné zabezpečenie a udržateľnosť. Systém fungovania platformy nechávame na 

proces implementácie – môže ísť o samostatnú, inštitucionálne nezávislú organizáciu, 

alebo o platformu pôsobiacu v rámci už existujúcich inštitúcií. Vzhľadom na jej 

dôležitosť a prierezovosť je žiadúce, aby ich inštitucionalizovanie aktívne presadzoval 

Košický samosprávny kraj. 

Náplň činnosti by mala byť najmä v rozvíjaní a aktívnom vedení dialógu, vo formulovaní 

regionálnych postojov a stanovísk k národnej úrovni, koordinovaní aktivít a procesov 

týkajúcich sa digitalizácie a inovácií (a súvisiacej transformácie vzdelávania pre ich 

potreby) v regióne a komunikačnom rozhraní medzi jednotlivými sektormi (verejná 

správa – vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie – firmy a zamestnávatelia – 

profesijné organizácie – neziskový sektor). Z pohľadu efektivity a účelnosti odporúčame 

platformu vybudovať na už existujúcich platformách (vyhnúť sa budovaniu paralelných 

a duplicitných štruktúr), ktoré je potrebné zmapovať a analyzovať. Vhodnou 

alternatívou pre konštituovanie koordinačnej a inovačnej platformy sa môže stať klaster 

Košice IT Valley, ako zhmotnenie verejno-súkromného partnerstva medzi regiónom, 

akademickým sektorom a podnikateľským sektorom, ktorý vďaka dlhoročnému 

fungovaniu v regióne a sektore a vysokej koncentrácií odborníkov je kľúčovým hráčom 

v kontexte nastávajúcej digitalizácie. Klaster môže, prostredníctvom zapojenia 

stredného odborného a vysokého školstva, sprostredkovať nielen teoretické 

vzdelávanie, ale aj tvorbu a transfer inovácií v kontexte regionálnej ekonomiky. 

Regionálna digitálna koalícia môže byť následne subjektom, ktorý môže koordinovať 

implementáciou jednotlivých prvkov nami navrhovanej stratégie. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-I-4.2 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

• IT firmy 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

• Školy, univerzity 

• Inovačné klastre a huby 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 
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Katalóg aktivít 12 

X-13 Budovanie znalostných centier a Open Labov 

Zapojenie malých a stredných podnikov v regióne do systému vzdelávania 

prostredníctvom zriadenia znalostných centier vo forme otvorených laboratórií 

(pracoviská prevádzkované školami v spolupráci s podnikmi), v ktorých môžu študenti 

overovať svoje zručnosti v reálnych pracovných podmienkach a pracovať na reálnych 

projektoch za pomoci odborníkov z praxe. Študenti získavajú najnovšie technologické 

poznatky, ktoré aplikujú prakticky pri práci v tímoch na konkrétnych projektových 

zadaniach. 

Pomocou Open Labov sa budujú úzke partnerstvá medzi strednými školami a 

technologickými firmami. Každý Open Lab má svoje personálne a technologické zázemie, 

vybudované z existujúcej a doplnenej infraštruktúry na škole. Aktivity Open Labov by 

mali byť tiež prepojené s aktivitami univerzít a inovačných klastrov a hubov, aby 

navzájom vytvárali synergiu pri podpore inovačných aktivít firiem a praktickom 

vzdelávaní študentov. 

Best-practice pre koncept Open Labov možno nájsť tu: https://openlab.sk/openlaby 

 

Scenár: SC-4 

Kľúčový výstup: KR-T-4.3 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• IT firmy 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

• Školy, univerzity 

• Inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• Externé zdroje (EŠIF) 

X-14 Analytická platforma 

Pre efektívne rozhodovanie o strategických prioritách je potrebné konsolidovať, 

analyzovať a zdieľať regiónu dostupné údaje, týkajúce sa riešenej problematiky 

(vzdelávanie, trh práce, odvetvové informácie o IT sektore, digitalizácia). Rôzne 

inštitúcie verejnej správy a sektorové a profesné organizácie majú už v súčasnosti na 

svojich rôznych úrovniach dostupné a priebežné zbierané množstvo údajov, ktoré 

odporúčame transformovať na open-data štandard, analyzovať a zdieľať pri súčasnom 

zachovaní existujúceho vlastníctva týchto informácií. Následne odporúčame posúdiť aké 

ďalšie údaje je potrebné zozbierať. Tento proces by mal viesť ku stavu, kedy verejná 

správa a kľúčoví hráči budú mať aktuálne a relevantné informácie, na základe ktorých sa 

môžu kompetentne a kvalifikovane rozhodovať. 

Práca s tými informáciami by mala byť systematizovaná na úrovni analytickej platformy 

(Regional Business and Social Intelligence), ktorá bude schopná s týmito údajmi pracovať 

na úrovni moderných metód spracovania veľkých údajov (big data) a správne a 

objektívne ich interpretovať a ponúkať v podobe potrebnej pre kľúčové inštitúcie 

regiónu, pre ich rozhodovací proces a samotnú prevádzku. Údaje samozrejme musia 

ostať v open-data štandarde a dostupné. Osobitné postavenie v týchto údajoch môže mať 

regionálna analýza potrieb trhu práce a ich vývoj, z pohľadu hodnotových reťazcov. 

Odporúčame využiť metodiky v súčasnosti aplikované na národnej úrovni, prispôsobiť 

ich na regionálne a lokálne potreby a v rámci vyššie uvedenej analytickej platformy 

zaviesť systém kontinuálneho zberu týchto informácií. 

Nemenej dôležitou je dimenzia soft dát, ktorá zahŕňa informácie o znalostiach a 

existujúcej funkčnej a fungujúcej sociálnej konektivite v riešenej problematike 

(existenciu sociálnych sietí v regióne, väzieb, spolupráce). V tejto oblasti odporúčame 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-T-1.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

• Zamestnávatelia 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• Školy, univerzity 

• Inovačné klastre a huby 

Financovanie: 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje 

• Prevádzková fáza: bežný 

rozpočet 

https://openlab.sk/openlaby
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Katalóg aktivít 13 

identifikovať sociálne siete expertov a spolupracujúcich tímov v regióne, za ktorým musí 

nasledovať vytvorenie mechanizmov podpory a rozvoja týchto sietí. 

Založiť a prevádzkovať aktívnu regionálnu analytickú platformu (Regional Business and 

Social Intelligence) založenú pre systematické manažovanie a vyhodnocovanie dát 

z regiónu. Jej úlohou bude konsolidovať, analyzovať a zdieľať regiónu dostupné údaje. 

V tomto smere bude nutné spolupracovať s aktérmi v regióne s cieľom transformovať 

údaje s rôznych zdrojov (inštitúcie verejnej správy a sektorové a profesné organizácie) 

na open-data štandard, analyzovať a zdieľať pri súčasnom zachovaní existujúceho 

vlastníctva týchto informácií 

Platforma môže byť inštitucionalizovaná do regionálneho pracoviska, ktoré sa bude 

venovať zberu, analýze, vyhodnocovaniu a prezentovaniu regionálnych dát. Súčasťou 

aktivít platformy musí byť aj systematizovaný zber údajov od zamestnávateľov ohľadom 

ich očakávaní a požiadaviek na vzdelávacie inštitúcie v súvislosti zo vzdelávaním a 

prípravou pracovnej sily a prognózovanie vývoja kvalifikácií. 

X-15 Inštitucionálne zastrešenie rozvoja partnerstiev 

Problematiku budovania partnerstiev a participatívneho rozhodovania je potrebné 

inštitucionálne zastrešiť – alokovať na ňu personálne a finančné zdroje. Tejto agende sa 

musia štandardne venovať útvary v rámci relevantných inštitúcií regionálnej verejnej 

správy (Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice a ÚPSVaR). 

Agenda rozvoja partnerstiev musí zahŕňať vyhľadávanie nových a udržiavanie 

existujúcich partnerstiev, vytváranie príležitostí na sieťovanie, facilitovanie 

komunikácie medzi aktérmi z rôznych sektorov. Z pohľadu udržateľného rozvoja sa 

musí tento networking orientovať na rôzne ekonomické sektory v regióne, nielen IT. 

Rozvoj partnerstiev môže mať pozitívny dopad aj na inovačné aktivity v regióne. 

Táto aktivita môže byť vnímaná na rôznych geografických úrovniach: na úrovni mesta 

Košice, metropolitnej oblasti Košíc, resp. regiónu Košického kraja. V závislosti od úrovni 

je potrebné zapojenie príslušných orgánov verejnej správy. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-I-4.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• Bežný rozpočet 
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Katalóg aktivít 14 

X-16 Posilnenie fungovania partnerstiev, platforiem a klastrov  

V nadväznosti na aktivitu k inštitucionálnemu zastrešeniu rozvoja partnerstiev (X-15) 

navrhujeme pokračovať ďalej v zosilnení ekosystému partnerstva a spolupráce 

v regióne. Pre získanie kvalitných analytických podkladov a informácií o trendoch pre 

riadenie inovačnej politiky regiónu, je nevyhnutné budovať silný ekosystém hlavných 

aktérov, ktorý majú kapacity tieto informácie zhromažďovať a v regióne realizovať 

aktivity smerom k podpore inovácií a digitalizácií. Existujúce platformy a klastre 

orientované na prepájanie hráčov jednotlivých sektorov (verejný – súkromný – 

neziskový) by mali byť podporené zo strany verejnej správy. 

Podpora môže smerovať k vzdelávaniu a rozvoju kompetencií pre ďalšie sieťovanie, 

organizačná a technická podpora. V tomto smere môže byť jedným z riešení aj 

posilnenie existujúcich inštitúcií vzhľadom na efektívnu digitalizáciu: napr. 

participatívne financovanie aktivít klastrov, platforiem, sektorových organizácií a pod. 

z verejných zdrojov, s cieľom akcelerovať ich existujúce analytické aktivity, resp. využiť 

potenciál ich informácií – napr. pravidelné predkladanie správy o stave IT v regióne. 

Scenár: SC-1, SC-2 

Kľúčový výstup: KR-I-4.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• ÚPSVaR Košice 

• Všetky sektory 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

X-17 Vzdelávanie smerom k budovaniu partnerstiev 

Vzdelávacie a komunikačné aktivity pre budovanie kultúry otvorenosti, partnerstva, 

spolupráce určené všetkým hráčom v regióne. Tieto aktivity musia nadväzovať na 

súčasné snahy o participatívnu prípravu verejných stratégií pre potreby ďalšieho 

programového obdobia pre Európske štrukturálne a investičné fondy 2021 – 2027. 

Aktivity musia byť smerované na cieľové skupiny z rôznych sektorov (akademický, 

verejný, komerčný sektor, občianska spoločnosť, inovačný ekosystém). 

Prakticky sa môže jednať o rôzne workshopy, webináre, prezentačné prednášky, 

prezentovanie príkladov dobrej praxe atď. 

 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-I-4.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

• Všetky sektory 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF) 
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Katalóg aktivít 15 

X-18 Lokálna expertná databáza 

Táto aktivita má nadväznosť na aktivity venujúce sa podpore a rozvoja partnerstiev 

a sieťovania. 

Vytvorenie a spravovanie živej lokálnej databázy mentorov a expertov z regiónu 

s cieľom ich zosieťovania a využitia ich know-how a odborného potenciálu v prospech 

rozvoja a hospodárskeho rastu regiónu. 

Zmapovanie dostupných odborných kapacít a ich zosieťovanie je dôležitým 

predpokladom pre to, aby dokázal región využiť synergický efekt vzájomnej kolaborácie 

a kooperácie týchto kapacít. V súčasnosti sú odborné kapacity regiónu izolované v rámci 

svojich pôsobiacich inštitúcií a tímov. Výskumné a rôzne vzdelávacie projekty 

napomáhajú ich vzájomnej spolupráci, tá sa však deje najmä intra-inštitucionálne. Toto 

je potrebné prekonať a podporovať rozvoj dostupného vysoko-odborného ľudského 

kapitálu. Región potrebuje poznať svoje kapacity v tejto oblasti a mať tieto kapacity 

priebežne aktualizované, využívané a rozvíjané. 

Databáza môže mať formu online platformy, s prístupom pre relevantných hráčov. 

Scenár: SC-3 

Kľúčový výstup: KR-I-2.2 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• IT firmy 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

• Školy, univerzity 

• Inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF) 

X-19 Regionálna inovačná platforma 

V súčasnosti sa všeobecne uznáva, že dosiahnutie a udržanie každého výsledku rozvoja 

závisí od schopnosti viacerých a vzájomne prepojených aktérov - vlád, občianskej 

spoločnosti, súkromného sektoru, univerzít, jednotlivých podnikateľov a ďalších - 

efektívne spolupracovať. Každá skupina vzájomne prepojených aktérov, ktorých 

kolektívne akcie prinášajú konkrétny výsledok rozvoja, je miestnym systémom (alebo 

„ekosystémom“). Zlepšenie tohto výsledku rozvoja si preto vyžaduje ekosystémový 

prístup. 

Aj keď sú inovácie skôr prostriedkom na zlepšenie spôsobu dosahovania rozvojových 

cieľov ako samotným výsledkom, uplatňujú sa rovnaké zásady. Aby mohli byť inovačné 

nápady efektívne generované, vyvíjané, testované a nakoniec škálované z hľadiska 

dopadu na rozvoj, vyžadujú si tiež koordinovanú spoluprácu a zdroje vyššie uvedených 

aktérov - súhrnne označované ako „inovačný ekosystém“.  Z tohto dôvodu je potrebné  

V súčasnosti pôsobí v regióne inovačný ekosystém, avšak je silne fragmentovaný na 

„lokálne ohniská inovácií“ (sústredené najmä okolo univerzít a inovačných hubov). 

Navrhovaná inovačná platforma predstavuje ďalšie vývojové štádium inovačného 

ekosystému, pretože smeruje ku systémovej koordinácii inovačných aktivít v regióne. Do 

platformy môže byť zahrnutých päť typov organizácií: organizácie verejnej správy, 

vzdelávacie a výskumno-vývojové inštitúcie (školy, univerzity a ich pracoviská), 

poskytovatelia produktov alebo služieb, obchodné organizácie, organizácie pre transfer 

technológií a podporu inovácií (inovačné huby) a agenti financovania.  

Inovačná regionálna platforma musí byť ako integrálna súčasť inovačného ekosystému v 

regióne a musí sa orientovať na identifikáciu, poradenskú a technologickú podporu a 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-I-6.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Mesto Košice 

• Inovačné klastre a huby 

• IT firmy 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

• Školy, univerzity 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 
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Katalóg aktivít 16 

realizáciu nápadov, startupov a inovácií. Inovačná regionálna platforma pomáha ďalej 

rozvíjať regionálny inovačný ekosystém v regióne a riadiť vzťahy s firmami 

spolupracujúcimi s inovačnými laboratóriami. Platforma musí obsahovať systém na 

správu obsahu, ktorý predstavuje aktérov pôsobiacich v regionálnom inovačnom 

ekosystéme. 

V ďalšom sa musí platforma sústrediť na vytvorenie a prevádzkovanie systému rozvoja 

kompetencií pre startupový a akceleračný ekosystém sledujúceho globálne trendy a s 

orientáciou na transformáciu MSP na digitálne platformy a produktový manažment 

digitálnych riešení a služieb. Je potrebné pokračovať v posilňovaní a akcelerácie výkonov 

pre poradenskú a technologickú podporu a realizáciu nápadov, startupov a inovácií v 

doménach inteligentnej špecializácii RIS S3 a SMART regiónu. 

Zároveň je žiadúce sa zapájať do nadregionálnej a medzinárodnej spolupráce s dôrazom 

na digitalizáciu a green-deal a využitie programu Horizont Europa. Fond transformačnej 

spravodlivosti, Fond Obnovy. 

Táto platforma musí byť organizačne inštitucionalizovaná a podporená digitálnou online 

platformou a musí sa opierať o regionálnu inovačnú stratégiu, v ktorej musí byť 

zakotvená. 
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Katalóg aktivít 17 

X-20 Digitálna transakčná P2B platforma 

Platformy P2B (Platform-to-Business) sú digitálne platformy v online priestore 

umožňujúce kontakt a obchodné transakcie medzi dodávateľmi a odberateľmi, pričom 

predmetom obchodu môžu byť fyzické tovary, digitálne a nedigitálne služby. 

Tieto platformy umožnia digitálnu interakciu medzi dodávateľmi a odberateľmi: pre 

dodávateľov prinesie nové trhy a trhové medzery, pre odberateľov možnosti zvýšenia 

konkurencieschopnosti a produktivity. Digitálne platformy zvýšia geografickú 

konvergenciu  medzi účastníkmi digitálneho trhu, čo umožní zapojenie odľahlejších 

regiónov Košického kraja do digitálnych trhových aktivít. Platformy nemusia byť 

ohraničené iba na región, vďaka online dostupnosti a škálovateľnosti môžu zahrnúť 

subjekty mimo regiónu, resp. mimo krajiny. Pre lokálnych dodávateľov to môže 

umožniť vstup na nadregionálne a medzinárodné trhy. Košický samosprávny kraj musí 

byť v tejto oblasti iniciátorom a facilitátorom pre rozbehnutie takýchto digitálnych a 

sociálnych platforiem a zároveň propagátorom a podporovateľom zapojenia 

podnikateľských subjektov do nich. 

Platformy sú určené pre zdieľanú obehovú ekonomiku v rôznych sektoroch, ako 

napríklad cestovný ruch, kreatívna ekonomika, služby a dobrovoľníctvo, maloobchod, 

požičovne, smart zdravotníctvo a zdravá životospráva, sociálna ekonomika, obehová 

ekonomika, financovanie projektov, smart mestá a komunity, doprava či smart 

energetika – big data. 

Subjekty v inovačnej sieti sú reprezentované ako uzly, ktoré sú navzájom prepojené na 

základe partnerstiev/transakcii. Typ entity (laboratórium, podnik atď.) Je 

reprezentovaný farbou jej uzla, zatiaľ čo jeho dôležitosť je označená relatívnou 

veľkosťou uzla. Dôležitosť je možné merať pomocou jednej z dostupných premenných, 

napríklad počtu projektov pre laboratóriá, ročného obratu pre podniky alebo 

dostupných prostriedkov pre agentov financovania. Dĺžka vedení spájajúcich dva uzly 

znamená silu ich spojenia, ktorá je založená na počte aktivít, ktoré zdieľajú.  

Interaktivita diagramu transakčnej platformy sa dosahuje tým, že sa používateľovi 

poskytuje možnosť filtrovať diagram na základe času, regiónu alebo oblasti výskumu. 

Používateľ môže napríklad požiadať o prezretie všetkých partnerstiev a transakcii, 

ktoré sa uskutočnili za posledný rok v konkrétnom regióne, týkajúce sa konkrétnej 

oblasti výskumu v danom hodnotovom reťazci. Na základe možností používateľa sa 

diagram zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje. 

Navrhovaná aktivita smeruje k implementácii a využívaniu takejto platformy v regióne. 

Odporúčame využiť existujúce príklady dobrej praxe. V EÚ existuje množstvo príkladov 

a programov pre podporu budovania digitálnych transakčných platforiem (napr. 

platformy IoT-EPI, ATLAS, Demeter a IoF2020, slovenská platforma iSKLAD) a tiež 

open-sourcové riešenia pre vývoj takýchto platforiem (napr. Crust Low-Code Platform 

alebo aktuálne vyvíjaná digitálna platforma GAIA-X). 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-T-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• IT firmy 

• Inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

Financovanie: 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje (EŠIF) 

• Prevádzková fáza: 

samofinancované zo 

zdrojov zapojených 

subjektov 
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Katalóg aktivít 18 

X-21 Regionálny investičný rozvojový fond 

V rámci regiónu musí byť vytvorený systém financovania a aktívnej finančnej podpory 

inovačných aktivít v regióne. V súčasnosti sú tieto aktivity financované buď z vlastných 

zdrojov subjektov (napr. univerzity, firmy), resp. z externých medzinárodných zdrojov 

(EÚ programy). Nedostatočná je národná a regionálna podpora týchto aktivít. 

Región musí byť schopný finančne a investične podporiť inovačné aktivity, ktoré 

smerujú k ekonomickému rozvoju v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou a so 

zníženou záťažou pre životné prostredie. Schéma podpory môže byť kombinovaná 

s využitím rôznych zdrojov investičnej podpory (rizikový kapitál, kaskádové projekty 

atď.). 

Fond môže byť inštitucionálne zastrešený v rámci regionálnej inovačnej platformy (viď 

aktivita X-19). 

Scenár: SC-4 

Kľúčový výstup: KR-A-5.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• Národné inštitúcie pre 

podporu podnikania 

a inovácií 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• zdroje rizikového kapitálu 

X-22 Aktivity na zotrvanie mladých ľudí a odborníkov v regióne 

Jedným z mechanizmov, ktorý umožní udržať perspektívnych mladých ľudí v regióne, 

aby tu mohli pokračovať v štúdiu, alebo mali možnosť si nájsť atraktívnu a udržateľnú 

prácu, môže byť vytvorenie motivačnej schémy, ktorá podporí zotrvanie kvalitných 

študentov a mladých odborníkov vo vzdelávacích, výskumných a vývojových 

inštitúciách v regióne. 

Motivačná schéma môže byť pripravená na úrovni Košického samosprávneho kraja so 

zapojením dotknutých vzdelávacích, výskumných a vývojových inštitúcií. Schéma môže 

zahŕňať nástroje nefinančnej motivácie (podpora pri profesionálnom rozvoji, možností 

absolvovania rôznych stáži u zamestnávateľov v regióne či zahraničných stáží) a 

nástroje finančnej motivácie (štipendium, podpora bývania, úverový mechanizmus). 

Schéma musí zahŕňať nástroje identifikácie cieľovej skupiny (kvalitných študentov a 

mladých odborníkov), priebežné nástroje vyhodnocovania úspešnosti a samozrejme 

mechanizmy osobného zainteresovania cieľovej skupiny (záväzok podporených 

beneficientov zotrvať v regióne). 

Nadväzujúcou môže byť motivačná schéma, ktorá podporí zotrvanie kvalifikovaných IT 

odborníkov v regióne. 

Scenár: SC-3 

Kľúčový výstup: KR-A-3.2 

 KR-A-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• ÚPSVaR Košice 

• IT firmy 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

• Školy, univerzity 

• Inovačné klastre a huby 

Financovanie: 

• Bežný rozpočet 

• Externé zdroje (EŠIF) 

• Národné zdroje 
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X-23 Budovanie kapacít vzdelávacích inštitúcií 

Kapacity vzdelávacích inštitúcií zahŕňajú inštitucionálne kapacity (počet a štruktúra 

vzdelávacích inštitúcií), personálne kapacity (odborníci a kapacity pre sieťovanie) 

a technologické kapacity (technické vybavenie, primárne digitálne technológie) na 

stredných a vysokých školách, v inštitúciách ďalšieho vzdelávania a v inovačných 

klastroch a huboch v regióne. 

Podstatným predpokladom pre jednotný strategický a systémový postup musí byť 

dostatok aktuálnych a aktualizovaných informácií o dostupných expertných kapacitách 

(personálne a technické kapacity, know-how). Ak sa má región stať inovatívnym 

a podporujúcim digitalizáciu, na začiatku tejto cesty je nutné poznať aké kapacity má 

k dispozícii. Zmapovanie dostupných kapacít vzdelávacích inštitúcií musí byť 

realizované tak, aby výsledné údaje boli aktualizovateľné, dostupné a aby sa s nimi 

aktívne pracovalo. Toto zmapovanie musí vyústiť do rozhodnutia o vytvorení koncepcie 

využitia princípov MakerSpace, Open Lab, resp. Living Lab v regióne. 

Ďalšou fázou musí byť vytvorenie znalostného systému aké kľúčové digitálne 

kompetencie poskytujú vzdelávacie inštitúcie v regióne, aby bolo možné strategicky toto 

kompetenčné portfólio riadiť smerom k rozvoju potrebných kompetencií. 

Vzdelávacie inštitúcie je potrebné viesť k tomu, aby nasmerovali svoje stratégie smerom 

k podpore IT a digitálnych riešení. Inštitúcie verejnej správy majú priamy vplyv na tie 

organizácie, ktoré sú v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti (Mesto Košice na základné 

školy a KSK na stredné školy). Iný prístup je potrebné zvoliť pri prístupe k ostatným 

vzdelávacím inštitúciám (univerzity, inštitúcie ďalšieho vzdelávania, inovačné klastre 

a huby), ktoré musia byť tiež motivované k ich nasmerovaniu k digitalizácii. 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-Q-3.2 

 KR-T-5.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• Školy, univerzity 

• Inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• Inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF) 

X-24 Zmeny v systéme riadenia regionálneho školstva 

Táto problematika je veľmi široká, aj v kontexte nami navrhovanej stratégie. Regionálne 

školstvo vnímame ako kritickú oblasť, ktorá môže zásadne ovplyvniť schopnosť regiónu 

úspešne sa digitálne transformovať. Dôležitým momentom, ktorý si treba uvedomiť je, 

že žiaci navštevujúci základné a stredné školy v súčasnosti, budú hýbateľmi na trhu 

práce v budúcnosti. Vzdelávanie teda musí predbehnúť dobu v tom, aby ich dokázalo 

naučiť potrebné kompetencie pre úspech v budúcnosti. 

Preto v tomto smere navrhujeme zmeny v systéme riadenia regionálneho školstva 

pokrývajúce všetky špecifické ciele v rámci strategickej kategórie Q Vyššia kvalitatívna 

úroveň vzdelávania. Konkrétne návrhy, vzhľadom na ich rozsah, sú uvedené v osobitnej 

prílohe Konkrétne odporúčania pre strategickú kategóriu Q – Vyššia kvalitatívna úroveň 

vzdelávania (dokument L929O400a). 

Záujmom zriaďovateľa by mal byť nielen kontrola hospodárnosti a riadenie 

prevádzkyschopnosti škôl, ale aj zameranie na strategické smerovanie škôl, obsah 

a výsledky vzdelávania. 

Scenár: všetky 

Kľúčový výstup: 

prioritne KR-Q-5.1, následne 

všetky výstupy cieľov: Q-1, 

Q-2, Q-3, Q-5,  

Q-6, Q-7 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• Základné a stredné školy 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF) 
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X-25 Efektívna sieť stredných škôl v regióne 

Je potrebné sa zamerať na zefektívnenie siete stredných škôl v regióne v porovnaním 

s možnosťami uplatnenia ich absolventov na trhu práce v kontexte nadchádzajúcich 

zmien súvisiacich s digitalizáciou. 

V tomto smere navrhujeme osobitne sa sústrediť na nasledovné odporúčania: 

• Podporiť racionalizáciu siete SŠ v regióne (počet SŠ, druh SŠ, študijný/učebný 

odbor SŠ) v prospech nedostatkových odborov na trhu práce. 

• Podporiť rast limitov na prijatých žiakov 1. ročníka SŠ s nedostatkovým 

odborom na trhu práce v regióne a tým rast počtu absolventov SŠ v týchto 

odboroch. 

• Podporiť racionalizáciu siete SŠ v regióne (počet SŠ, druh SŠ, študijný/učebný 

odbor SŠ) na základe hodnotenia kvality školy a trhu vzdelávania. 

Akákoľvek racionalizácia a zefektívnenie siete škôl musí byť koordinované v spolupráci 

so socio-ekonomickými partnermi: najmä zamestnávateľmi, klastrami, záujmovými 

organizáciami a univerzitami. Ich vstupy pre rozhodovanie sú dôležité z pohľadu 

budúcej udržateľnosti siete stredných škôl. 

Uvedené odporúčania sú súčasťou návrhov zmien v riadení regionálneho školstva (viď 

aktivita X-24) a sú uvedené v osobitnej prílohe Konkrétne odporúčania pre strategickú 

kategóriu Q – Vyššia kvalitatívna úroveň vzdelávania (dokument L929O400a), 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-Q-5.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• Firmy 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• Univerzity 

Informovaní: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• národné zdroje 

X-26 Nastavenie strategického smerovania škôl 

Kľúčovým momentom pre strategické smerovanie základných a stredných škôl 

v regióne je ich digitálna transformácia škôl a vzdelávania. Digitálna transformácia 

znamená plánovanú systematickú zmenu vo fungovaní škôl a ich výchovno-

vzdelávacom procese. Musí byť vnímaná v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti 

a hospodárstva Slovenska. 

Digitálna transformácia škôl má zmodernizovať infraštruktúru (internetové pripojenie, 

rezortnú IT infraštruktúru, školské počítačové siete, koncové zariadenia v školách a 

domácnostiach), zlepšiť informačnú bezpečnosť a zefektívniť rezortný informačný 

systém (administratívna podpora riadenia škôl a správa používateľov – 

žiakov/študentov, učiteľov, ostatných zamestnancov rezortu). Digitálna transformácia 

vzdelávania znamená zvýšenie technologickej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

a tým zvýšenie kvality vzdelávacej služby, ktorú školy poskytujú žiakom/študentom ako 

svojim klientom. Digitálna transformácia vzdelávania zasiahne učiteľov – potrebujeme 

rozšíriť a skvalitniť ich digitálne zručnosti, zvýšiť ich tvorivosť a samostatnosť 

zavádzaní a uplatňovaní inovatívnej pedagogiky. 

Na úrovni regionálneho školstva je potrebné v prvom kroku viesť školy k tomu, aby 

začali strategicky uvažovať. Pri tvorbe stratégie škôl je potrebné sa zamerať na: 

• prijatie konceptu digitalizácie 

• zameranie sa na vzdelávanie pre kompetencie pre 21. storočie 

• potreby trhu práce 

• regionálne priority a inovačnú stratégiu 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-K-3.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• Firmy 

• Košice IT Valley, klastre 

a záujmové organizácie 

• Inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 
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Katalóg aktivít 21 

Stratégia musí zahŕňať nie len zložku výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na zložku 

priestorového, materiálového a kapacitného vybavenia a zabezpečenia dostatočnej 

konektivity (ako potrebných technických parametrov pre zavedenie digitalizácií na 

škole). 

V rámci školských stratégií by sa mali systémovo implementovať a pri výučbe odborov 

IT a STEM využívať metodiky a vzdelávacie obsahy vytvorené v rámci národného 

projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Tieto metodiky, vzdelávací obsah a 

témy by mali byť zahrnuté v školských vzdelávacích programoch. 

Zriaďovatelia, konkrétne odbory školstva, musia školy metodicky a koncepčne podporiť 

pri ich snahách o nastavenie strategického smerovania (napr. pomoc pri tvorbe školskej 

stratégie za pomoci pripravených šablón/dizajn manuálov - s dôrazom na vypracovanie 

stratégie škôl smerom k digitalizácii a IT). Podpora a pomoc pre školy môže byť 

poskytnutá aj zo strany socio-ekonomických partnerov (firmy, klastre a záujmové 

organizácie, inovačné huby). 

Dôležitý je rozvoj strategických riadiacich kompetencií vedúcich pracovníkov škôl, čo 

môže byť náplňou aktivity X-28. 

X-27 Inovácia obsahu vzdelávania 

Lepšia príprava pre život v digitálne transformujúcej sa spoločnosti si vyžaduje zvýšiť 

orientáciu školy na prax, teda väčší dôraz na základnú digitálnu gramotnosť (základné 

praktické zručnosti) a menší dôraz na konceptuálne porozumenie (vedomosti). Základná 

digitálna gramotnosť dnes by nemala byť iba obsahom štúdia predmetu Informatika na 

ZŠ a SŠ, ale mala by sa chápať ako prierezová téma vo všetkých študijných odboroch a 

predmetoch. 

Lepšia príprava pre uplatnenie sa v IT odvetví rozvíja už získanú základnú digitálnu 

gramotnosť a pri potrebnom zvýšení orientácie školy na prax kladie dôraz na pokročilú 

digitálnu gramotnosť (pokročilé praktické zručnosti) a konceptuálne porozumenie 

odboru (vedomosti), čo je aj stručnou charakteristikou študijného odboru/predmetu 

Informatika pre SŠ a VŠ. Základným cieľom výchovy a vzdelávania v informatike je 

pracovať s technikou/technológiou efektívne a bezpečne; rozumieť, ako technika 

funguje. Pokročilá digitálna gramotnosť je spôsobilosťou pre prácu používateľa-

špecialistu v IT odvetví a spôsobilosťou pre obsluhu IT infraštruktúry. Informatika by 

mala (rovnomerne) pokrývať 3 hlavné smery: počítačové inžinierstvo, počítačovú vedu, 

dátovú vedu. Konceptuálne porozumenie odboru spolu s pokročilou digitálnou 

gramotnosťou je spôsobilosťou pre prácu vo vývoji a riadení IT infraštruktúry a IT 

služieb. Súčasťou obsahu vzdelávania majú byť sociálne (mäkké) zručnosti a 

podnikateľské spôsobilosti, ako aj tvorivosť a invenčnosť. 

V tomto navrhujeme sadu odporúčaní (ich plné znenie je uvedené v osobitnej prílohe 

Konkrétne odporúčania pre strategickú kategóriu Q – Vyššia kvalitatívna úroveň 

vzdelávania (dokument L929O400a), ktoré možno charakterizovať v štyroch oblastiach: 

1. zameranie sa na vzdelávanie pre kompetencie pre 21. storočie 

2. inovácie obsahu vzdelávania v technických a prírodovedných odboroch 

Scenár: SC- 

Kľúčový výstup: KR-Q-2.1 

až KR-Q-2.5 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• univerzity 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje (EŠIF, národná 

podpora) 

• Prevádzková fáza: bežný 

rozpočet 
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3. obohatenie vzdelávacieho obsahu o oblasť mäkkých, kreatívnych a 

podnikateľských zručností smerovaných k tvorivosti a invenčnosti 

4. previazanie obsahu vzdelávania s národnými a medzinárodnými štandardami 

kvalifikácií, prípadne certifikačnými systémami 

Praktická realizácia inovácie tejto aktivity môže spočívať v pilotnej príprave nových 

vzdelávacích obsahov (realizovanej cez projekty financované z externých zdrojov, avšak 

obsahovo koordinované zriaďovateľom), následnom prispôsobovaní školských 

vzdelávacích programov a metodickej príprave učiteľov. 

X-28 Vzdelávanie vedúcich pracovníkov škôl 

Súčasťou digitálnej transformácie škôl a vzdelávania a snahy o ich strategické 

smerovanie musí byť adekvátne vzdelávanie vedúcich pracovníkov škôl, aby mali 

dostatočné manažérske kompetencie pre akceptovanie a zvládnutie tohto procesu- 

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov škôl by sa malo orientovať tematicky na nasledovnú 

problematiku: 

• Strategické riadenie škôl 

• Digitálna transformácia školy a vzdelávania 

• Ako budovať smerovanie školy k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov 

• Využívanie moderných nástrojov a foriem vzdelávania, vrátane otvorených IT 

nástrojov a riešení vo vzdelávaní 

• Transformácia úlohy učiteľa smerom ku koučovaniu a vzdelávaniu 

prenositeľných a digitálnych kompetencií 

Vzdelávacie aktivity môžu zahŕňať rôzne formy prezenčného vzdelávania, workshopy, 

webináre. Musia však byť kombinované do logického celku a cyklu a vhodne rozložené 

v čase. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-K-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• univerzity 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 
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X-29 Digitálny líder pre vzdelávanie 

Záväzok verejnej správy v súvislosti s ambíciou pripraviť región na digitalizáciu musí 

zahŕňať aj konštituovanie pozície digitálneho lídra pre vzdelávanie. Jeho zásadnou 

úlohou bude koordinovať zmeny vzdelávacieho ekosystému vyvolané digitalizáciou 

ekonomiky. 

Jeho pôsobenie môže ďalej zahŕňať zastrešenie, prípadne implementáciu výstupov 

navrhovaných v rámci rôznych stratégií rozvoja relevantných na regionálnej úrovni pre 

oblasť vzdelávania smerom ku všetkým subjektom vzdelávacieho systému (školy, 

univerzity, inštitúcie ďalšieho vzdelávania). Zároveň musí byť toto pôsobenie 

koordinované a komplementárne k pôsobeniu ostatných subjektov – najmä 

multsektorových platforiem, inovačného ekosystému atď. Podstatná je jeho väzba 

a spolupráca s firmami. 

Forma inštitucionalizácie takejto pozície môže byť rôzna – môže byť napr. súčasťou 

riešenia funkčnej platformy  alebo to môže byť pozícia v rámci organizačnej štruktúry 

príslušných inštitúcií verejnej správy. Dôležitým momentom pre efektívne pôsobenie 

tohto lídra musí byť jeho uznanie zo strany všetkých kľúčových hráčov vzdelávacieho 

ekosystému. 

Digitálny líder musí byť moderátorom medzi požiadavkami a potrebami jednotlivých 

hráčov a medzi požiadavkami a potrebami iniciovanými procesom digitalizácie. Musí 

mať dostatočnú odbornú aj komunikačnú kompetenciu. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-T-2.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• firmy 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• univerzity 

• inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

X-30 Regionálna centralizácia technologickej podpory škôl 

Školy nie sú schopné realizovať svoju digitálnu transformáciu samostatne. Musia dostať 

adekvátnu pomoc a podporu. Metodická, odborná a inštitucionálna podpora je riešená 

v iných navrhovaných aktivitách. V rámci tejto aktivity sa zaoberáme technologickou 

podporou škôl pri zavádzaní digitalizácie. 

Navrhujeme zriadiť zdieľané centrá technickej pomoci pre základné a stredné školy v 

regióne. Úlohou týchto centier by malo byť vypracovať a implementovať model 

funkčnej správy digitálnych technológií v školách, spolupracovať na zabezpečení 

financovania rozvoja školských technológií – všetko tak, aby sa tejto činnosti nemuseli 

venovať školy a viazať kapacity, ktoré potrebujú pre zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu. Tieto centrá môžu byť centralizované (v zmysle odborných 

a technologických kapacít) v subregiónoch, čím zabezpečia adekvátnu lokálnu podporu 

pri efektívnej nákladovosti. 

Ďalším z možných riešení by mohlo byť aj zriadenie pozície školského digitálneho 

koordinátora – funkčná pozícia facilitátora využívania digitálnych technológii na škole, 

prípadne v prípade veľkých základných a stredných škôl aj samostatná pozícia správcu 

školských digitálnych technológií. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-Q-3.4 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje (EŠIF, národná 

podpora) 

• Prevádzková fáza: bežný 

rozpočet 
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X-31 Regionálny virtuálny vzdelávací priestor 

Región by mal na úrovni stredných škôl uvažovať o zriadení a prevádzkovaní 

spoločného regionálneho virtuálneho vzdelávacieho priestoru ako digitálnej platformy, 

ktorý by poskytol stredoškolskému vzdelávaniu nástroj pre asynchrónne vzdelávanie so 

všetkými inovatívnymi a podpornými nástrojmi pre sebavzdelávanie ako v škole tak aj 

mimo školy (LMS systém, Open Laby, kluby, atď.) a umožnil interdisciplinárne 

vzdelávanie niekoľkých škôl a tvorbu spoločného digitálneho obsahu. Študenti získajú 

cenné návyky pre celoživotné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať predovšetkým s 

využitím takýchto nástrojov pre personalizované vzdelávanie a otvorených zdrojov. 

Virtuálny vzdelávací priestor by mal agregovať už vytvorené vzdelávacie zdroje (obsah), 

prípadne ho lokalizovať do slovenčiny. Obsahové a technické smerovanie takého 

priestoru môže byť konzultované s partnermi ako univerzity, inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania, či inovačné klastre a huby. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-Q-1.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• univerzity 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• Externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

X-32 Peer-to-peer vzdelávanie učiteľov 

Vhodnou formou vzdelávania učiteľov môže byť využitie tzv. peer-to-peer vzdelávania 

(Self-Help Circles ako kluby učiteľov fungujúce priamo na škole). Ide o vzdelávaciu a 

komunikačnú platformu pre učiteľov jednej školy, v rámci ktorej by mali možnosť 

vlastného sebarozvoja prostredníctvom výmeny skúseností, názorov a pohľadov na 

svoju pedagogickú prácu. Zámerom je vytvoriť možnosti pre osvojenie si inovatívnych 

vyučovacích postupov a metód formou neformálneho vzdelávania. 

Toto vzdelávanie môže byť podporené existujúcimi vzdelávacími výstupmi vytvorenými 

v rámci projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Peer-to-peer vzdelávanie 

sa môže považovať aj za formu sieťovania. 

Odporúčame využiť skúsenosti z realizácie pedagogických klubov v projektoch 

orientovaných na rozvoj gramotností na ZŠ, gymnáziách a SOŠ realizovaných v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje (výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01, OPLZ-

PO1/2018/DOP/1.1.1-03, OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01). 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-Q-1.4 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 
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X-33 Vzdelávanie učiteľov pre digitálnu dobu 

Úspech digitálnej transformácie škôl a vzdelávania záleží práve od toho, ako túto 

problematiku akceptujú a zvládnu samotní učitelia. Úloha učiteľa sa musí transformovať 

smerom ku koučovaniu a vzdelávaniu prenositeľných a digitálnych kompetencií. Rola 

učiteľa sa zmení z formálnej a direktívnej autority na sprievodcu učením sa, koučovanie. 

Dôjde k posunu cieľov vzdelávania od nižších poznávacích (zapamätať, porozumieť) k 

vyšším (analyzovať, posudzovať, tvoriť) a od úzkej aplikovateľnosti vedomostí v danom 

predmete na širšiu aplikovateľnosť vedomostí aj v iných predmetoch a životných 

situáciách. 

Zriaďovatelia by sa mali sústrediť na podporu vzdelávacích aktivít pre učiteľov 

(semináre, konferencie, výstavy, zamerané na inovácie vo vyučovaní s využívanie 

aktivizačných metód, najmä pre učiteľov špecializácií STEM a IT predmetov). Dôležitá je 

problematika rozvoja kľúčových kompetencií 21. storočia (kreativita, kritické myslenie, 

komunikácia, kooperácia). 

Zároveň musia viesť školy a učiteľov, aby vyskúšali pilotné vzdelávacie projekty 

orientované na zvýšenie digitálnych zručností učiteľov, ich tvorivosti a samostatnosti. 

Malo by tiež ísť o pravidelné vzdelávanie učiteľov IT (odborné IT školenia alebo 

tréningy). Toto vzdelávanie možno podporiť existujúcimi vzdelávacími materiálmi 

vytvorenými v rámci projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vzdelávanie 

učiteľov smerom k využívaniu otvorených IT nástrojov a riešení vo vzdelávaní. 

Odporúčame využiť moderné formy vzdelávania: webináre, peer-to-peer vzdelávanie 

(viď aktivita X-32), online zdroje, blended-learning, atď. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR- Q-6.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• inovačné klastre a huby 

• firmy 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF) 

X-34 Komunikačná platforma pre sieťovanie vzdelávacích inštitúcií 

V modernom digitálnom vzdelávacom systéme nemôžu jeho jednotlivé vrstvy a prvky 

fungovať samostatne. Systém musí byť prepojený vertikálne (základné, stredné 

a vysoké školy a inštitúcie neformálneho a ďalšieho vzdelávania), horizontálne (rovnaké 

typy inštitúcií medzi sebou) a tiež prepojený na ďalšie zložky ekonomiky (najmä trh 

práce a inovačný ekosystém). 

Zmyslom tejto aktivity je návrh, vytvorenie a prevádzkovanie komunikačnej platformy 

pre sieťovanie vzdelávacích inštitúcií v regióne, ktorá bude aktívne riadená a rozvíjaná 

verejnou správou. 

V rámci svojich funkcií bude podporovať sieťovanie a komunikáciu  

• učiteľov rovnakých predmetov z rôznych škôl 

• vzdelávacích inštitúcií (horizontálne ako aj vertikálne) 

• vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi 

Realizácia môže byť rozdelená na viacero etáp: 

• Pilotný projekt na prípravu návrhu komunikačnej platformy a otestovanie 

funkčnosti 

Scenár: SC-3 

Kľúčový výstup: KR-Q-3.5 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• inštitúcie neformálneho 

a ďalšieho vzdelávania 

• firmy 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 



  

 

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.reformuj.sk 
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• Celoplošné nasadenie platformy pre všetky vzdelávacie inštitúcie v regióne 

spojené s vhodnou komunikáciou a motiváciou cieľovej skupiny pre 

využívanie tejto platformy 

Platforma môže byť previazaná s ďalšími prvkami navrhovanej stratégie (digitálny 

líder, digitálny líder pre vzdelávanie, regionálna digitálna koalícia, či regionálna 

inovačná platforma), 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje (EŠIF, národná 

podpora) 

• Prevádzková fáza: bežný 

rozpočet 

X-35 Podpora rozvoja mimoškolských aktivít a neformálneho vzdelávania 

Mimoškolské aktivity a neformálne vzdelávanie môžu byť zamerané na inovácie foriem 

vzdelávania a využívanie aktivizačných vyučovacích metód na školách (orientácia na 

znalosti, zručnosti, tvorivosť, kooperáciu, sebavzdelávanie, kritické myslenie a postoje 

žiakov a študentov pre život v digitálne transformujúcej sa spoločnosti a na zvýšenie ich 

záujmu o povolanie v IT odvetví) ako aj na inovácie obsahu vzdelávania. 

Kvalitné mimoškolské aktivity zároveň prispievajú k zvyšovaniu atraktivity lokality ako 

vhodného miesta na život. Pre podporu mimoškolských aktivít a neformálneho 

vzdelávania možno využiť malé projekty financované z grantov, využiť existujúce 

skúsenosti. Obsahovo by sa mali tie aktivity venovať problematikám ako projektové 

vyučovanie, finančné a podnikateľské zručnosti, mäkké a digitálne zručnosti. Podnetné 

môžu byť príklady dobrej praxe ako napr. krúžky Lego robotiky (Tím Talentum), krúžky 

programovania (aktivity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie), či vzdelávací program MyMachine. 

Odporúčame preto pri personálnom zabezpečení takejto mimoškolskej činnosti 

spolupracovať s firmami alebo externými odborníkmi, využiť best-practice z podobných 

projektov a iniciatív, využívať možnosti zážitkového vzdelávania a najmä sieťovať školy 

horizontálne (v rámci ZŠ) a vertikálne (základné, stredné a vysoké školy navzájom). 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-A-2.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• firmy 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora, 

programy malých 

grantov) 
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X-36 Duálne vzdelávanie cez virtuálne huby 

Ambíciou musí byť iniciovať a podporiť zmeny pre systém duálneho vzdelávania (SDV) 

tak, aby sa eliminovali bariéry (najmä byrokratická náročnosť) zapojenia malých a 

stredných podnikov z IT sektora do SDV a aby sa vytvorili vhodné podmienky 

organizácie duálneho vzdelávania. 

Z pohľadu problematiky trhu práce preto odporúčame presadzovať flexibilné prístupy k 

lepšiemu využitiu SDV v IT sektore, v ktorom musí byť SDV špecifický. V porovnaní s 

tradičným SDV, umožnia tieto prístupy prepojiť školu, študenta, firmu, ktorá má zámer 

pripraviť si budúcich zamestnancov a firmu (organizáciu), ktorá má kapacity pre takúto 

formu vzdelávania študentov. Vhodným príkladom môžu slúžiť virtuálne huby, v rámci 

ktorých môžu študenti praxovať, pričom partnerstvo je facilitované autoritou vnímanou 

v danom prostredí (napr. sektorová organizácia, mimovládna organizácia a pod.).  

Virtuálne huby môžu zároveň organizovať ďalšie aktivity ako napr. vybudovanie 

znalostných centier (Open Labov, Living Labov atď.) a môžu sa tak stať dôležitou 

súčasťou vzdelávacieho systému. 

 

Scenár: SC-1 

Kľúčový výstup: KR-T-4.1 

 KR-T-4.2 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• firmy 

• školy 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

Informovaní: 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

X-37 Priemyselné hackathony 

Hackathon je príležitosťou, ktorá na jednej strane umožňuje predstaviť nové 

technológie a nápady a na druhej strane prejaviť sa talentom v prostredí skutočného 

projektu v tímovom nastavení. Je to akcia, pri ktorej rôzni IT experti a fanúšikovia 

(väčšinou programátori, grafici, webdizajnéri) intenzívne pracujú na zadanom (najmä 

softvérovom) projekte. Funkcia hackathonu môže byť čisto vzdelávacia, často je však 

cieľom vytvorenie konkrétnej IT aplikácie. Hackathon má obvykle dopredu určenie 

zameranie, ktoré môže tematicky presahovať oblasť IT, čím sa môže ukázať prierezový 

charakter problematiky IT s ďalšími sektormi. 

Organizovanie priemyselných hackathonov môže posilniť spoluprácu medzi 

komerčným, akademickým a verejným sektorom. Zároveň to môže byť podpora pre 

rozvoj lokálnej IT komunity. 

Scenár: SC-0 

Kľúčový výstup: KR-I-4.1 

Zodpovední: 

• KSK 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• firmy, klastre a záujmové 

organizácie 

• Mesto Košice 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora, 

sponzori) 
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X-38 IT súťaže 

Organizácia rôznych regionálnych IT súťažím, napr. Hackerspace. Hackerspace  je 

miestom pre tvorivosť, spoluprácu, výskum, vývoj a samozrejme vzdelávanie. Je to viac 

než len fyzický priestor: je to dynamická komunita s myšlienkami inšpirovanými 

filozofiou Open Source. Je to priestor pre zdieľanie skúseností a vedomostí, podporená 

zdieľaním technoógie (napr. zdrojového kódu). 

Súťaže môžu byť orientované na rôzne technológie (umelá inteligencia, robotika, vývoj 

IT aplikácie, big-data) a môžu byť organizované so zapojením rôznych subjektov 

ekosystému (školy, univerzity, firmy, klastre a záujmové organizácie, inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania, či inovačné klastre a huby). 

 

 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-A-2.2 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• firmy 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• inovačné klastre a huby 

Informovaní: 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

X-39 Nasadenie IT fitness testu pre zmapovanie digitálnych zručností 
v regióne 

Súčasťou systému celoživotného vzdelávania musia byť aj nástroje, ktoré umožnia 

účastníkov vzdelávania diagnostiku ich kompetencií, zručností a vedomostí. Vďaka 

diagnostike potom môžu nastúpiť/pokračovať vo vzdelávaní v takej oblasti/na takej 

úrovni, ktorá je pre nich potrebná. 

Aktivitou preto môže byť vytvorenie platformy pre samo-overenie si kompetencií, 

zručností a vedomostí s možnosťou kariérnej rady. Realizácia pozostáva z 2 častí: 

diagnostický nástroj automatizovaným vyhodnocovaním a prezentáciou výsledkov a 

nástroj na nasmerovanie účastníka na obsahovo vhodné a potrebné vzdelávanie. 

Platforma musí byť online, dostupná pre širokú verejnosť . V tomto odporúčame využiť 

dostupné príklady dobre praxe (konkrétne IT fitness test - https://itfitness.sk). 

Technické vytvorenie platformy a jej prevádzkovanie v pilotnej fáze môže byť 

financované z externých zdrojov (ako súčasť projektu). Nasledovnú bežnú prevádzku 

môže zastrešovať digitálny líder pre vzdelávanie, resp. regionálna digitálna koalícia. 

Táto testovacia platforma môže byť následne využívaná v rámci vzdelávacieho systému 

(na školách a v rámci ďalšieho vzdelávania), ale tiež ako nástroj pre kariérové 

poradenstvo, či pri práci s uchádzačmi o zamestnanie v rámci cieleného vzdelávania 

záujemcov o zamestnanie, resp. informačných a poradenských služieb. 

Scenár: SC-3 

Kľúčový výstup: KR-T-5.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

• ÚPSVaR Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• firmy, klastre a záujmové 

organizácie 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• inovačné klastre a huby 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

https://itfitness.sk/
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X-40 Regionálna stopa študenta 

Vytvorenie regionálneho portálu o uplatnení absolventov škôl v kraji, ktorý by 

poskytoval informácie o ich kariére a vzdelávaní. Súčasťou týchto informácií by nebolo 

len získané formálne vzdelávanie, ale aj získaná kvalifikácia v rámci ďalšieho 

vzdelávania. 

Tieto informácie by mohli poskytovať obrovský analytický potenciál pre región a na 

druhej strane by mohli byť odrazom toho, ako kvalitne pripravujú školy absolventov na 

pracovné uplatnenie na trhu práce. V tomto smere je možné využiť existujúce projekty: 

https://uplatnenie.sk/ 

Je možné pracovať už z existujúcimi informáciami a dátami, resp. doplniť tieto údaje 

o regionálne špecifiká. Následne možno túto platformu využiť v rámci systému 

kariérového poradenstva na školách, resp. v rámci informačných a poradenských aktivít 

úradov práce. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-T-5.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• ÚPSVaR Košice 

• školy, univerzity 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

X-41 Propagácia konceptu celoživotného vzdelávania 

Zmeny, ktoré IT technológie a digitalizácia prinesú budú mať významný vplyv na 

pracovný trh. Rozšírené využívanie IT, vrátane robotizácie, mení prostredie 

zamestnanosti a celkovú zmenu štruktúry a fungovania hospodárstva. Budú sa 

objavovať nové typy podnikania a nové povolania súvisiace s IT. Tieto zmeny budú 

vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Je nevyhnutné, aby 

región prijal kľúčové opatrenia v oblasti zvyšovania kompetencií dospelých, ktorí už 

ukončili formálne vzdelávania. Zapojenie dospelých do aktivít ďalšieho vzdelávania je 

v regióne a na Slovensku nízke a jeho zvyšovanie je jednou z národných a európskych 

priorít. 

Rozvoj kompetencií bude kľúčový najmä v súvislosti s trendom digitálnej transformácie 

ekonomiky. Každý občan bude vystavený nutnosti zvyšovať svoje kompetencie. Pre 

zvýšenie záujmu dospelých vzdelávať sa je nutné realizovať osvetové a propagačné 

aktivity. Je potrebné pripraviť komunikačnú kampaň (rôzne komunikačné aktivity pre 

rozličné cieľové skupiny) na propagáciu konceptu celoživotného vzdelávania (napr. aj 

so zamením na IT vzdelávanie ako nevyhnutné pre potreby blížiacej sa digitálne doby). 

Dôležitou motiváciou pre ďalšie vzdelávanie dospelých môže byť uznanie absolvovania 

neformálneho a celoživotného vzdelávania ako možnosti získania čiastočnej/úplnej 

kvalifikácie. 

Propagačné aktivity by mali byť robené na úrovni regiónu, so zapojením všetkých 

kľúčových hráčov. 

Scenár: SC-3 

Kľúčový výstup: KR-K-1.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

https://uplatnenie.sk/
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X-42 Regionálny systém celoživotného vzdelávania 

Na národnej úrovni neexistuje cielená podpora systému celoživotného vzdelávania 

(CŽV), najmä vzdelávania dospelých. Región by sa mal sústrediť na vybudovanie takého 

systému platného a aktívneho pre košický kraj. Je potrebné pripraviť a budovať 

regionálny koncept celoživotného vzdelávania so zameraním na IT vzdelávanie ako 

nevyhnutný pre potreby blížiacej sa digitálne doby. Koncept by mal zahŕňať: 

• Komunikačnú stratégiu pre propagáciu konceptu CŽV (viď aktivita X-41) 

• Systém analýzy vzdelávacích potrieb regiónu v súvislosti s CŽV 

• Rozvoj inštitucionálnych kapacít a štruktúr na podporu rozvoj CŽV (vrátane 

vybudovania regionálneho centra CŽV) 

• Podpora sieťovania inštitúcií ďalšieho vzdelávania, najmä v regionálnych, 

národných a medzinárodných vzdelávacích projektoch 

• Metodickú a obsahovú podporu vzdelávacích inštitúcií smerom k využívaniu 

moderných foriem vzdelávania v v CŽV (e-vzdelávanie, blended learning, 

priemyselné certifikácie, autoevaluačné nástroje atď.) 

Systém musí byť s ostatnými prvkami vzdelávacieho systému regiónu a tiež 

s inovačným ekosystémom, musí byť koordinovaný (viď digitálny líder pre vzdelávanie 

– aktivita X-29). Podnetná môže byť spolupráca so sociálnymi podnikmi a úradmi práce. 

Dôležitým momentom je dostupnosť CŽV pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 

Inštitúcie zaoberajúce sa ďalším vzdelávaní v regióne by mali byť vedené 

k poskytovaniu kvalitných vzdelávacích služieb, napr. formou certifikovania svojich 

lektorov, autorizovania úrovne kvality svojich služieb. 

Viditeľnosť systému môže byť reprezentovaná regionálne uznávanou databázou 

vzdelávacích inštitúcií a vzdelávacích podujatí, ktorá bude preferovaná pri realizácii 

vzdelávacích aktivít v rámci CŽV v regióne. Poskytovatelia vzdelávania by mali 

prostredníctvom informačných portálov predstaviť svoju vzdelávaciu ponuku. V praxi 

už podobné služby existujú (www.education.sk, www.kurzy.sk, www.istp.sk, 

www.databazakurzov.sk). 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-Q-4.1 

až KR-Q-4.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 

http://www.education.sk/
http://www.kurzy.sk/
http://www.istp.sk/
http://www.databazakurzov.sk/
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X-43 Regionálne centrum celoživotného vzdelávania 

Vybudovanie regionálnych štruktúr na podporu celoživotného vzdelávania (CŽV), ktoré 

umožnia všetkým svojim občanom v regióne zapájať sa do procesov CŽV. Takéto 

centrum by malo byť jadrom systému regionálneho systému CŽV. Centrum by malo 

zahŕňať všetky činnosti v rámci všeobecného i odborného CŽV vzdelávania 

a informálneho učenia sa, ktorým sa dospelí venujú po ukončení počiatočného vzdelania 

a odbornej prípravy. 

Aktivity regionálneho centra CŽV by sa mali orientovať na: 

• Podpora a popularizácia konceptov CŽV, poskytovanie informácií 

o možnostiach a dostupnosti CŽV 

• Realizovanie prieskumu o potrebách CŽV 

• Zapojenie do projektov CŽV, sieťovanie vzdelávacích inštitúcií pre zapojenie 

do takých projektov 

• Príprava programov CŽV, sledovanie kvality týchto programov 

• Systém práce s lektormi CŽV (napr. vzdelávanie lektorov, certifikácia lektorov) 

• Kooperácia s existujúcimi vzdelávacími inštitúciami 

• Regionálny dotačný systém pre aktivity CŽV 

Centrum musí byť uznané zo strany všetkých relevantných hráčov. Jeho 

inštitucionalizovanie môže byť riešené formou vytvorenia novej štruktúry v rámci 

organizácií kraja, resp. združením viacerých organizácií z rôznych sektorov. Centrum 

bude reprezentovať región na národnej a európskej úrovni v problematike CŽV. 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-Q-4.1 

až KR-Q-4.3 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• Pilotná fáza: externé 

zdroje (EŠIF, národná 

podpora) 

• Prevádzková fáza: externé 

zdroje, bežný rozpočet 

X-44 Profilácia obsahu celoživotného vzdelávania 

Obsah celoživotného vzdelávania (CŽV) poskytovaného v regióne musí byť inovovaný 

profilovaný smerom k absorbovaniu aktuálnych technologických a spoločenských 

trendov (najmä digitálne technológie a digitálna transformácia ekonomiky). Profiláciu 

vnímame v troch rovinách: 

• Inovácia obsahu CŽV o prierezové a podnikateľské kompetencie potrebné pre 

digitálnu ekonomiku. 

• Rozšírenie ponuky CŽV o programy s nedostatkovým profilom absolventa na 

trhu práce/programy druhej šance/rekvalifikačné programy pre ľudí zo 

znevýhodneného prostredia. 

• Príprava programov CŽV podporujúcich rozvoj digitálnych kompetencií 

zamestnancov, ktorí sa stanú redundantnými z dôvodu digitalizácie a 

robotizácie tradičných odvetví. 

Inovované programy musia byť modulové, flexibilné, viacúrovňové (z pohľadu úrovne 

výstupných kompetencií účastníkov), s využitím rôznych foriem vzdelávania 

(prezenčná, dištančná, zmiešaná forma). Obsahovo sa budú musieť venovať nielen, 

aktuálne už tradičným, digitálnym témam (ako ovládanie počítača, práca na internete, 

kancelárske aplikácie), ale pokrývať aj trendové/prichádzajúce témy (ako napr. umelá 

inteligencia, práca s asistentmi, autonómne automobily, príprava testovacích dátových 

setov pre strojové učenie, vnorená/virtuálna realita, internet vecí, digitálne dvojča, 

Scenár: SC-2 

Kľúčový výstup: KR-Q-4.1 

až KR-Q-4.3, KR-T-2.1 

Zodpovední: 

• KSK 

• Mesto Košice 

Partneri: 

• školy, univerzity 

• inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania 

• Košice IT Valley, klastre a 

záujmové organizácie 

• ÚPSVaR Košice 

Financovanie: 

• bežný rozpočet 

• externé zdroje (EŠIF, 

národná podpora) 
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Katalóg aktivít 32 

dátová analytika atď.). Optimálne je, ak by tieto programy, resp. ich parciálne moduly, 

boli naviazané na niektorú formu oficiálneho overenia získaných zručností – môže ísť o 

absolvovanie akreditovaného ďalšieho vzdelávania, absolvovanie uznávaného testu, 

alebo priemyselnej certifikácie, prípadne iný uznávaný spôsob. 

Proces prípravy musí byť koordinovaný medzi vzdelávacími inštitúciami (didaktici a 

metodici) a praxou – zamestnávateľmi (experti na technológie). Kvalita programov musí 

byť nastavená tak, aby bol dôraz na skutočné osvojenie si preberaných kompetencií, nie 

na formálne absolvovanie vzdelávania. Príprava programov, vrátane ich pilotnej 

realizácie a overenia, môže byť predmetom riešenia projektu, iniciatívy alebo 

rekvalifikačnej aktivity (pilotná realizácia vzdelávania). 

V rámci regionálneho systému CŽV bude následne potrebné zadefinovať postupy 

aktualizácie, správy a nasadzovania týchto programov. V súvislosti s tým bude nutné 

riešiť aj problematiku autorských práv (pripravovať ich ako diela s otvorenou licenciou) 

a možností nasadenia týchto programov rôznymi vzdelávacími inštitúciami 

(nekomerčnými aj komerčnými). 

Túto aktivitu môže koordinovať regionálne centrum CŽV (viď aktivita X-43) 

v spolupráci s ostatnými partnermi ekosystému (školy, univerzity, inštitúcie ďalšieho 

vzdelávania, klastre a záujmové organizácie). Pre jej financovanie je možné využiť 

externé zdroje (štrukturálne fondy, prípadne zdroje národnej podpory). 

 


