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ÚVOD 

Spoločná Cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania vo vybratých technologicky zameraných 

odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu zohľadňuje spoločné 

európske nástroje, spoločné kvalifikačné rámce na porovnanie a uznávanie získaných kvalifikácii v SR 

a ČR, respektíve v krajinách EU.  

Dokument je koncipovaný v rámci partnerov projektu a expertnej skupiny, tvorenej inštitúciami 

v zložení:  univerzity, podniky, klastre, stavovské organizácie a verejný sektor z prihraničných krajov SR 

a ČR. 

Spoločná cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania predstavuje konceptuálny materiál 

s odporúčacím charakterom, ktorý sa primárne zameriava na odborné celoživotné vzdelávanie 

pracovníkov v technických oblastiach so zameraním na strojársky a automobilový priemysel 

a spoluprácu prihraničných regiónov SR a ČR v tejto oblasti.  

  



 
 
 

4 

 

 

1. DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH POJMOV  

Celoživotné vzdelávanie (CŽV) - sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom 

zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy 

a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) 

ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní (Zákon 568/2009 

Z. z. 1).  

Centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy - predstavuje buď centrum, ktoré je 

účelovým alebo vyhradeným subjektom v rámci národných/regionálnych systémov excelentnosti 

odborného vzdelávania a prípravy (OVP) alebo centrum, ktoré je poskytovateľom OVP v rámci regiónu, 

subregiónu alebo odvetvia. 

Duálne vzdelávanie - je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa 

získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti, potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym 

prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou 

prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.2
 

Ďalšie vzdelávanie -  súčasť celoživotného vzdelávania. Môže sa uskutočňovať tak prostredníctvom 

formálneho, neformálneho vzdelávania, ako aj neformálneho učenia sa. Za ďalšie vzdelávanie sa 

považuje vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje doplnenie, obnovenie, 

rozšírenie či prehĺbenie si získaného vzdelania. Pomocou ďalšieho vzdelávania je však aj možné 

rekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy a tiež poskytuje spôsobilosť zapájať sa do života 

občianskej spoločnosti. Ďalším vzdelávaním sa nezískava stupeň vzdelania. 

Desk reserch - sekundárny výskum, ktorý zahŕňa zhrnutie, porovnanie a/alebo syntézu existujúceho 

výskumu. Sekundárny výskum využíva zdroje primárneho výskumu ako zdroj údajov na analýzu. 

Európsky kvalifikačný rámec3, 4 - jednotná 8-úrovňová stupnica, ktorá slúži na prepojenie národných 

kvalifikačných rámcov/systémov alebo na priradenie všetkých kvalifikácií. 

Kompetencia - také rozumové/ zmyslové/ motorické kvality/vlastnosti jednotlivca, ktoré sú 

nevyhnutným predpokladom využitia nadobudnutých vedomostí a zručností na kvalitné vykonanie 

požadovanej činnosti v určitom prostredí (pracovnom, študijnom, osobnom) a za určitých okolností 

(napr. interakcia s ľuďmi). V kontexte európskeho kvalifikačného rámca je kompetencia opísaná vo 

vzťahu k zodpovednosti a samostatnosti. 

Národná sústava kvalifikácií5 - verejne prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných 

kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike, požadovaných na výkon pracovných 

činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov. 

Národná sústava povolaní6 - ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce 

na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje požiadavky na odborné zručnosti 

a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu 

práce. 

                                                             
1 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/568/   
2 http://dualnysystem.sk/  
3 https://europa.eu/europass/sk/european-qualifications-framework-eqf   
4 https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-europsky-kvalifikacny-ramec/  
5 https://www.kvalifikacie.sk/  
6 https://www.sustavapovolani.sk/   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/568/
http://dualnysystem.sk/
https://europa.eu/europass/sk/european-qualifications-framework-eqf
https://siov.sk/medzinarodna-spolupraca/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-europsky-kvalifikacny-ramec/
https://www.kvalifikacie.sk/
https://www.sustavapovolani.sk/
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Národný kvalifikačný rámec7 - nástroj na národnej úrovni, slúžiaci na klasifikáciu a triedenie kvalifikácií 

a kvalifikačných úrovní podľa určitých kritérií, zameraný na monitorovanie a koordinovanie 

kvalifikačných systémov, na zvýšenie transparentnosti, prístupu k získaniu kvalifikácií vo vzťahu k trhu 

práce a k celoživotnému vzdelávaniu. Národný kvalifikačný rámec obsahuje úrovne klasifikácie 

kvalifikácií podľa súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie a je prepojením na 

úrovne Európskeho kvalifikačného rámca. 

Plán dvojitej transformácie8 - plán Európskej komisie, ktorého realizácia  si vyžiada zručnosti pre dvojitú 

zelenú a digitálnu transformáciu. Zelená transformácia vyžaduje investície do zručností ľudí, aby sa 

zvýšil počet odborníkov, ktorí vytvárajú a ovládajú ekologické technológie vrátane digitálnych 

technológií, vyvíjajú ekologické produkty, služby a podnikateľské modely, tvoria inovatívne riešenia 

inšpirované prírodou a pomáhajú minimalizovať environmentálnu stopu činností.  Na realizáciu dvojitej 

transformácie sú kriticky dôležité komplementárne zručnosti z rôznych disciplín - vedy, technológií, 

inžinierstva a matematiky (Science, Technology, Engineering and Mathematics - STEM). 

Program Digitálna Európa9 - program  Európskej komisie, ktorý je zameraný na tvorbu strategických 

digitálnych kapacít EÚ, posilňovanie investícií do superpočítačov, umelej inteligencie, kybernetickej 

bezpečnosti a rozvoja pokročilých digitálnych zručností.  

Pracovná mobilita - výkon práce mimo svojho bydliska. Špecifickým prípadom je cezhraničná pracovná 

mobilita pracovníkov v rámci voľného pracovného trhu EU. 

Profesijná imigrácia - prijímanie zahraničných pracovníkov pre špecifické kvalifikácie predstavuje 

nástroj napĺňania neuspokojených potrieb trhu práce prostredníctvom cezhraničnej pracovnej mobility 

zo štátov mimo EÚ. Proces je regulovaný na úrovni EU, ako aj jednotlivých štátov. 

Sociálna zodpovednosť podniku (Corporate social responsibility - CSR) 10 - dobrovoľné úsilie firiem, 

ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie 

všetkých kľúčových partnerov do každodenných aktivít firiem a inštitúcií, ktoré sa týka oblastí ako sú: 

 zodpovedné verejné obstarávanie, 

 starostlivosti o zamestnancov, 

 férový prístup k zákazníkom, 

 etické riadenie podniku, 

 ochrana životného prostredia, 

 spolupráca s miestnou komunitou a pod. 

SWOT analýza - je nástroj na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré 

spočívajú v danom projekte, obchodnej príležitosti, prípadne v inej situácii, v ktorej sa nachádza 

organizácia so snahou uskutočniť určitý cieľ. 

Terciárne vzdelávanie - predstavuje každý typ vzdelávania uznávaný štátom, ktorý nadväzuje na 

vzdelanie ukončené maturitou. Terciárne vzdelávanie sa spravidla delí na vysokoškolské 

a nevysokoškolské vzdelávanie. 

Vedomosť - osvojené a pochopené informácie (fakty, teórie, postupy atď.), všeobecné alebo odborné 

(faktické). 

Zručnosť - motorická/intelektová schopnosť jedinca uplatniť vedomosti, materiály, prostriedky 

a nástroje v praxi (napr. pri výkone určitej špecifickej činnosti).  

                                                             
7 https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf   
8 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0004.02/ DOC_1&format=PDF  
9 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-INIT/sk/pdf  
10 https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/spolocenska-zodpovednost/  

https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0004.02/%20DOC_1&format=PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6789-2020-INIT/sk/pdf
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/spolocenska-zodpovednost/
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2. ANALYTICKÁ ČASŤ 

2.1 Hodnotenie stavu CŽV na národnej úrovni 

Pre Cezhraničnú stratégiu celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch pre 

podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu (ďalej len „Stratégia CŽV“) je určujúci 

prienik dvoch vzdelávacích systémov, a to slovenského vzdelávacieho systému, ktorý je z hľadiska 

projektovej oprávnenosti územia relevantný pre Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj a českého 

vzdelávacieho systému, ktorým sa riadi vzdelávanie v Juhomoravskom, Zlínskom a Moravsko-sliezskom 

kraji. 

Z dôvodu relevancie sa analytická časť Stratégie CŽV venuje krátkemu popisu a špecifikám jednotlivých 

národných systémov vzdelávania.  

2.1.1 Stratégia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike 

Základným motívom vzniku Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v SR 

v roku 2007 bola potreba systémovo prepojiť existujúce subsystémy vzdelávania (formálne, neformálne 

vzdelávanie a informálne učenie sa) do funkčných vzťahov, vzájomne ich otvoriť a doplniť o celoživotné 

poradenstvo tak, aby napĺňali reálne potreby občanov, zamestnávateľov, verejnej správy a vzdelávacích 

inštitúcií.11  Systém formálneho vzdelávania na Slovensku schematicky popisuje obr. 1. 

 

 

Obr. 1  Systém formálneho vzdelávania v Slovenskej republike
12

 

 

Koncepčné a legislatívne východiská Stratégie celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike 

 Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (2001) 
 Koncepcia celoživotného vzdelávania v SR (2004) 
 Národný program pre učiace sa regióny (2007) 
 Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva (2007) 

                                                             
11 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-72_sk 
12 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en 

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=31983&fileName=nav_1296.pdf&ext=pdf
https://www.minedu.sk/data/files/2609_koncepcia_czv.zip
https://www.minedu.sk/data/files/2611_narodny_program_pre_uciace_sa_regiony.pdf
https://alkp.sk/wp-content/uploads/2016/05/Strat%C3%A9gia-celo%C5%BEivotn%C3%A9ho-vzdel%C3%A1vania-a-celo%C5%BEivotn%C3%A9ho-poradenstva.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-72_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en
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 Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zo dňa 1. decembra 2009. 

 Aktualizovaná Stratégia celoživotného vzdelávania 2011, schválená vládou Slovenskej republiky 

uznesením č. 657/2011 z 12. októbra 2011 - predstavuje zásadný východiskový materiál 

k rozvoju celoživotného vzdelávania na Slovensku. Týmto sa Slovenská republika zapojila do 

plnenia stratégie Európskej komisie Európa 2020, ktorá pokladá posun v tejto oblasti vo svojich 

členských štátoch za kľúčový.  

 Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zo dňa 10. mája 2019. 

 Informačný systém ďalšieho vzdelávania je nástrojom voľného prístupu občanov, 

zamestnávateľov, verejnej správy a inštitúcií k vzdelávaniu. Obsahuje databázu vzdelávacích 

ustanovizní, lektorov a akreditovaných vzdelávacích programov. Správcom informačného 

systému ďalšieho vzdelávania je ministerstvo školstva.  

 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 v časti Vzdelávanie, veda a inovácie 

predpokladá revidovanie stratégie v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorá by mala 

adresnejšie reagovať na aktuálne výzvy v oblasti vzdelávania. Jej úlohou je opatreniami 

reagovať na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej 

revolúcie a  systematických zmien v oblasti vzdelávania pre každého. 

 OECD Národná stratégia zručností pre Slovensko (2020) prináša strategický a komplexný prístup 

k zhodnoteniu výziev a príležitostí v oblasti zručností, ako aj k budovaniu efektívnejšieho 

systému zručností v Slovenskej republike. Na základe posúdenia celkového výkonu systému 

zručností na Slovensku a spätnej väzby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky sa v rámci projektu Stratégia zručností stanovili štyri prioritné oblasti: 

1. Posilňovanie zručností mladých ľudí 

2. Znižovanie nesúladu zručností na trhu práce 

3. Podpora vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých 

4. Posilňovanie využívania zručností na pracovisku 

 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (2020) predstavuje dlhodobú stratégiu 

udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030  a je základným implementačným 

dokumentom plnenia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie 

spojených národov v Slovenskej republike. Zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho 

rozvoja SR v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

 Plán obnovy a odolnosti SR (2021) predpokladá reformy v piatich hlavných oblastiach, ktoré 

zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy, pričom ich výber 

vychádza z kritérií stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady z dňa 12. februára 

2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: 

1. Zelená ekonomika  

2. Vzdelávanie  

3. Veda, výskum a inovácie  

4. Zdravie 

5. Efektívna verejná správa a digitalizácia 

 Návrh Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021 – 2030 (2021) bol spracovaný 

pracovnou skupinou koordinovanou Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a dňa 

03.09.2021 sprístupnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na verejnú 

diskusiu. 

https://www.minedu.sk/data/files/4540_zakon_568_2009.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/4540_zakon_568_2009.pdf
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/Strategia%20celozivotneho%20vzdelavania%202011.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20191015
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20191015
http://isdv.iedu.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html
https://www.oecd.org/skills/centre-for-skills/OECDSkillsStrategySlovakRepublicReport%20SummarySlovak.pdf
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/vizia-a-strategia-rozvoja-slovenska-do-roku-2030/index.html
https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/
https://siov.sk/verejna-konzultacia-strategia-czvap/
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2.1.2 Stratégia celoživotného vzdelávania v Českej republike  

Koncepciu rozvoja v oblasti celoživotného vzdelávania do roku 2015 predstavovala Strategie 
celoživotního učení České republiky13 spolu s nadväzujúcim implementačným plánom. Od roku 2015 
oblasť nedisponuje výhradným strategickým materiálom ohľadom CŽV. Problematika celoživotného 
vzdelávania bola prostredníctvom Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 202014 začlenená do 
nadväzujúcich implementačných dokumentov, a to najmä do Dlouhodobého záměru vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-202015 a Strategického záměru 
ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 202116. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) pripravilo v spolupráci s odborníkmi i širokou verejnosťou novú Strategii 
vzdělávací politiky do roku 2030+ 17, ktorú schválila vláda v októbri 2020. Súčasný systém formálneho 
vzdelávania v Českej republike je schematicky znázornený na obr. 2.  
 
 

 

Obr. 2  Systém formálneho vzdelávania v Českej republike 18 

 

Koncepčné a legislatívne východiská Stratégie celoživotného vzdelávania v Českej republike 

 Zákon č. 111_1998 Sb.o vysokých školách (1998) 
 Národní program rozvoje vzdělávávní v České republice (2001) 
 Strategie celoživotního učení České republiky  (2007) 
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-

2020 (2014) 
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (2014) 
 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 (2015) - cieľom tohto materiálu je 

rozvoj optimálnych nástrojov, ktoré umožnia prípravu pracovníkov na zmeny v oblasti 
informačných a komunikačných technológií.  

 Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (2020) 
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (2020) 

                                                             
13 https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr  
14 https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1   
15 https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3  
16 https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer  
17 https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030  
18 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_cs  

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach
https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-bila-kniha-2001
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1
https://www.mpsv.cz/strategie-digitalni-gramotnosti-cr-na-obdobi-2015-2020
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-vzdelavaci-politiky-2020-1
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_cs
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2.2 Hodnotenie stavu CŽV v prihraničných regiónoch 

Za účelom formulovania Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania (CŽV) v prihraničných 

regiónoch sa v rámci projektu EDU-MaTech realizoval dotazníkový prieskum19 a následný hĺbkový 

prieskum20 so zameraním prednostne na podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu vo 

všetkých prihraničných krajoch Slovenskej republiky (Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji), ako aj 

Českej republiky (Jihomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj). 

 
2.2.1 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu   

Podniky, oslovené v rámci prieskumu v ČR i SR, si uvedomujú dôležitosť celoživotného vzdelávania 

zamestnancov, aj vplyv ich vzdelania na prosperitu podniku. Väčšina podnikov zabezpečuje vzdelávanie 

svojich zamestnancov podľa svojich možností, vedie o vzdelávaní evidenciu a má identifikované 

vzdelávacie aktivity, ktoré sú pre podnik nevyhnutné (napr. legislatívne), resp. dôležité z hľadiska 

zabezpečenia chodu a rozvoja podniku.  

V oboch krajinách bol realizovaný dotazníkový prieskum s využitím rovnakej metodiky, boli identické 

dotazníky, spôsob dopytovania a taktiež spôsob vyhodnotenia. V rámci zúčastnených respondentov, 

podnikov z oboch krajín, možno porovnaním identifikovať určité spoločné črty, ale taktiež odlišnosti. 

Zameranie podnikov z oboch krajín bolo podobné, išlo prevažne o podnikateľské subjekty, pôsobiace 

v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva. V SR prevažovali veľké podniky, v ČR boli 

vyrovnanejšie zastúpené všetky typy podnikov podľa počtu zamestnancov. V SR sa do prieskumu 

nezapojil žiaden start-up.  

Respondenti z ČR udávali priemerný vek svojich zamestnancov 30 - 40 rokov (50 % podnikov), 40 - 50 

rokov (40 % podnikov). V SR je priemerný vek zamestnancov evidentne vyšší, pretože podniky uvádzali 

priemerný vek svojich zamestnancov 40 - 50 rokov (66 % podnikov) a 30 - 40 rokov (29 % podnikov). 

Zastúpenie vedecko-výskumných pracovníkov v podnikoch v ČR je v porovnaní so SR v priemere vyššie. 

V ČR približne 20 % podnikov zamestnáva 6-10 % vedecko-výskumných pracovníkov a 33 % podnikov 

má dokonca 11-20% vedecko-výskumných pracovníkov. V SR 1-5 % zastúpenie vedecko-výskumných 

pracovníkov udáva 40 % podnikov.  

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje v podnikoch oboch krajín, pričom v SR väčší počet 

dopytovaných podnikov vzdelávanie zamestnancov aj eviduje. Všetky podniky z oboch krajín strategicky 

plánujú rozvoj prevažne v inováciách. V ČR sa oslovené firmy nachádzali v pomerne v lepších fázach 

života podniku (57 % expanzia, 30 % stabilizácia a len 10 % vo fáze konsolidácie alebo diverzifikácie). 

V SR sa na základe samohodnotenia nachádza 26 % vo fáze expanzie, 42 % vo fáze stabilizácie, 21 % vo 

fáze konsolidácie a viac ako 10 % vo fáze diverzifikácie. Kým v SR v rámci dotazníkového šetrenia 

prevažovali firmy vo fáze stabilizácie, v ČR udávali respondenti prevažne fázu rastu.  

V oboch krajinách sa prieskum zameriaval na tri cieľové skupiny zamestnancov – robotníci, prevádzkoví  

a obslužní pracovníci a technicko-hospodárski pracovníci. V ČR sú školení predovšetkým prevádzkoví 

(47 %) a THP pracovníci (60 %). V SR sú vzdelávané všetky tri skupiny pracovníkov v pomere 29 % - 26 % 

a 76 %. V oboch krajinách je teda kladený dôraz predovšetkým na vzdelávanie technicko-hospodárskych 

pracovníkov, pre ktorých sú požadované sofistikovanejšie metódy vzdelávania, ktoré sú spravidla 

realizované mimo priestorov podniku.  

Väčšina respondentov v SR a tiež v ČR vidí hlavné výhody celoživotného vzdelávania najmä v rozvoji 

potenciálu podniku, avšak tiež v odbornom a osobnostnom raste zamestnancov, v rozvoji ich zručností 

                                                             
19 https://www.sopk.sk/wp-content/uploads/2021/05/24_priloha_Vyhodnotenie-on-line-dotaznikoveho-prieskumu.pdf  
20 https://www.sopk.sk/wp-content/uploads/2021/05/25_priloha_Vyhodnotenie-doplnkovy-prieskum.pdf   

https://www.sopk.sk/wp-content/uploads/2021/05/24_priloha_Vyhodnotenie-on-line-dotaznikoveho-prieskumu.pdf
https://www.sopk.sk/wp-content/uploads/2021/05/25_priloha_Vyhodnotenie-doplnkovy-prieskum.pdf
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a kompetencií. Medzi ďalšie benefity patrí najmä zvyšovanie inovačného potenciálu firiem a budovanie 

a posilňovanie podnikovej kultúry. Firmy si uvedomujú, že kvalitne vyškolený pracovník má svoju 

hodnotu, a to aj napriek značným finančným nákladom na vzdelávanie zamestnancom, čo je 

jednoznačne považované za hlavnú bariéru CŽV. 

Na základe realizovaného dotazníkového šetrenia prieskumov a zistení najviac požiadaviek na 

vzdelávanie zamestnancov v cieľovej skupine podnikov smeruje do odborov: 

A) v oblasti materiálového inžinierstva 

 mechanické skúšky materiálov 

 nedeštruktívne skúšky materiálov 

 štúdium štruktúry materiálov 

 meranie fyzikálnych vlastností materiálov 

 plasty 

 

B) v oblasti strojárskych technológií 

 povrchové úpravy 

 zváranie 

 tvárnenie a tepelné spracovanie 

 obrábanie 

 vstrekovanie plastov 

 

C) v oblasti počítačovej podpory návrhu a prípravy výroby 

 CNC programovanie 

 CAD systémy 

 modelovanie a simulácia mechanických sústav metódou konečných prvkov (MKP) 

 modelovanie a simulácia technologických procesov 

 

D) v oblasti automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov 

 robotizácia 

 technické prostriedky automatizovaného riadenia 

 umelá inteligencia, neurónové siete, počítačové učenie 

 programovanie regulačnej a manipulačnej techniky 

 programovanie PLC 

 hydraulické a pneumatické systémy 

 snímanie a spracovanie údajov 

 spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov 

 

D) v oblasti kvality  

 systémy manažmentu kvality a environmentu v automobilovom priemysle 

 integrované systémy zabezpečenia kvality 

 metrológia 

 

E) v oblasti Lean  management 

 OEE – Celková efektivita zariadenia 

 Demingov cyklus (PDCA cyklus) 

 ostané nástroje a metódy Lean management 
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F) v oblasti IT bezpečnosti  

 IT bezpečnosť - oblasť prevencie, detekcie a nápravy 

 ochrana osobných údajov 

 vstupné vnútropodnikové školenia zamestnancov 

 

G) v oblasti mäkkých zručností 

 tímová práca 

 zvládanie stresu 

 komunikačné a prezentačné zručnosti 

Plné  znenie vyhodnotenia dotazníkového prieskumu je v Prílohe 1. 

 
2.2.2 Vyhodnotenie hĺbkového prieskumu 

V rámci doplnkového hĺbkového prieskumu boli oslovené spoločnosti, ktoré v rámci on-line 

dotazníkového šetrenia prejavili záujem o celoživotné vzdelávanie svojich zamestnancov. Doplnkové 

hĺbkové šetrenie bolo realizované podľa možností formou kontaktných face-to-face rozhovorov, resp. 

telefonických alebo Google Meet individuálnych rozhovorov s dobou trvania minimálne 45 minút.  

Hlavným cieľom doplnkového prieskumu bolo doplnenie a upresnenie výsledkov on-line dotazníkového 

šetrenia a záujmu jednotlivých podnikateľských subjektov o CŽV čo sa týka jeho zamerania, obsahu, 

rozsahu, foriem a metód vzdelávania. 

Spoločnosti ocenili dodatočnú snahu a vecne reagovali na kladené otázky. Za dôležité považujú najmä 

nasledujúce aspekty celoživotného vzdelávania ich zamestnancov: prínosy v oblasti stability a rastu 

spoločnosti, spokojnosti zamestnancov, dosiahnutie optimalizácie procesov a rast konkurencie-

schopnosti podnikov. Výstupy z hĺbkového prieskumu prispejú k príprave a realizácii výučbových 

programov a kurzov na mieru podnikov a spoločností podľa ich požiadaviek a zabezpečia pre nich 

dlhodobé výsledky a prínosy. 

Úplné znenie vyhodnotenia doplnkového hĺbkového dotazníkového prieskumu je v Prílohe 2. 

 

2.2.3 SWOT analýza  

SWOT analýza vychádza z  odpovedí  respondentov v rámci dotazníkového prieskumu, vyhodnotených 

v Prílohe 1 v častiach: 2.1.13.-2.1.15, 2.1.28., 2.2.13.-2.2.15. a 2.2.28. K jednotlivým výrokom sú 

v zátvorkách priradené percentuálne váhy za ČR a SR. 

 

Slabé stránky 

 podnik neplánuje v budúcnosti zvýšiť počet školení na jedného zamestnanca (ČR 26,7 % / SR 

7,9 %) 

 finančná náročnosť (ČR 70 % / SR 63,2 %) 

 nekvalitný obsah školení (ČR 33,3 % / SR 15,8 %) 

 nedostatok kvalitných lektorov mimo podnik (ČR 33,3 % / SR 18,4 %) 

 

Hrozby 

 nezáujem zamestnancov o vzdelávanie (ČR 46,7 % / SR 39,5 %) 

 zaškolení zamestnanci odchádzajú z podniku na lepšie platené miesta (ČR 13,3 % / SR 36,8 %) 

 podnik sa nachádza vo vývojovej fáze obavy alebo diverzifikácie (ČR 10% / SR 31,6 %) 
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Ako najväčšie prekážky v oblasti celoživotného vzdelávania zamestnancov v ČR sa ukázali vysoká 

finančná náročnosť vzdelávania na jednej strane a nezáujem zamestnancov na druhej strane. Ďalšími 

zdôrazňovanými slabými stránkami CŽV boli nekvalitný obsah vzdelávania, nedostatok kvalitných 

lektorov mimo podnik, ale aj nedostatočné portfólio ponúkaných kurzov CŽV na trhu. Často boli 

konštatované otázky času, týkajúce sa jeho nedostatku, časovej vyťaženosti zamestnancov, 

zastupiteľnosti alebo všeobecne možnosti uvoľnenia zamestnancov na vzdelávanie. 

Ako najväčšiu prekážku celoživotného vzdelávania zamestnancov v SR uviedla viac ako polovica 

respondentov jeho finančnú náročnosť. Zásadným problémom je nezáujem zamestnancov o CŽV a tiež 

odchod zaškolených pracovníkov z podniku na lepšie platené miesto. 

 

 

Silné stránky 

 celoživotné vzdelávanie zamestnancov je dôležité z hľadiska prosperity podniku (ČR 96,7 % / 

SR 100 %) 

 zamestnancom sú poskytované školenia aj na ich vlastnú žiadosť (ČR 86,6 % / SR 89,5 %) 

 poznatky z absolvovaných školení zamestnanci plne využívajú v praxi (ČR 80 % / SR 86,9 %) 

 udržanie súčasných zamestnancov (ČR 63,3 % / SR 26,3%) 

 rozvoj potenciálu podniku (ČR 53,3 % / SR 36,8 %) 

 

Príležitosti 

 zamestnanci by mali byť školení najmä na „hard skills“ (ČR 56,7 % / SR 60,5 %) 

 podnik preferuje externé metódy vzdelávania zamestnancov (ČR 56,6 % / SR 65,8 %) 

 trh neponúka dostatočné portfólio školení a kurzov pre potreby podnikov (ČR 23 % / SR 28,9 %) 

 obsahy kurzov nezapovedajú potrebám praxe (ČR 20 % /  SR 21,1 %) 

 budovanie a posilňovanie podnikovej kultúry (ČR 16,7 % /  SR 34,2 %). 

 

Po vyhodnotení SWOT analýzy, by sa analyzované podniky v SR a ČR mali orientovať na Defenzívnu 

stratégiu (obr. 3 a 4). Ide o stratégiu pre podniky, ktoré sú silné, no nachádzajú sa v nepriaznivom 

prostredí. Silná pozícia by sa mala využiť na blokovanie nebezpečenstva, preto je potrebné, aby sa 

podniky zamerali na minimalizovanie hrozieb pomocou silných stránok.  

Medzi silné stránky analyzovaných podnikov patrí uvedomenie si dôležitosti CŽV. Vysoké percento 

opýtaných ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike uviedlo, že celoživotné vzdelávanie zamestnancov 

je dôležité z hľadiska prosperity podniku. Z dotazníka ďalej vyplynulo, že tri hlavné výhody 

celoživotného vzdelávania zamestnancov spočívajú v udržaní súčasných zamestnancov v podniku, 

v rozvoji zručností a schopností zamestnancov a v rozvoji potenciálu podniku. Ako dôležité je potom 

vnímané aktívne prepojenie a vzťah zamestnancov k podniku. Všeobecne sa dajú silné a slabé stránky 

definovať ako faktory,  ktoré vychádzajú z vnútorného prostredia podniku a ten ich môže zmeniť alebo 

ovplyvniť. Vplyvy vonkajšieho prostredia, t. j. príležitosti a hrozby sa zásadne ovplyvniť nedajú. Pri 

príprave strategických plánov ich však treba brať do úvahy a prispôsobiť sa im. 
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                 Obr. 3 Grafické vyjadrenie SWOT analýzy pre Slovenskú republiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 Obr. 4 Grafické vyjadrenie SWOT analýzy pre Českú republiku 

 

2.3 Hodnotenie trendov CŽV v EU 

Porovnanie trendov v oblasti zručností a kvalifikácií sa zameriava na identifikáciu očakávaní 

a odporúčaní smerovania v rámci Európskej únie. Na základe sledovania vývoja dopytu po kvalifikáciách  

je možné pružne pripravovať a adaptovať programy celoživotného vzdelávania. 

Na úrovni EU sú prijímané návrhy, ktoré v prípade ich úspešnej implementácie do národných systémov 

vzdelávania prispievajú k naplneniu šiestich základných priorít Európskej komisie pre obdobie rokov 

2019-202421, ako aj radu čiastkových stratégií ako sú napríklad Plán obnovy pre Európu, Plán 

spravodlivej transformácie a pod. 

Za účelom identifikácie trendov na úrovni Európskej únie sa uskutočnil metódou Desk research.  

                                                             
21 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sk  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sk
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Na základe skúmania možno očakávať rastúci dopyt najmä pri: 

 IKT zručnostiach 

 tvrdých zručnostiach v kombinácii s IKT zručnosťami 

 kombinovaných mäkkých a tvrdých zručnostiach 

 multi-odborových zručnostiach 

Miernu stagnáciu požadovaných profesii v oblasti výroby očakáva predikcia CEDEFOP22, ktorý tento 

vývoj vysvetľuje presunom európskej výroby do lacnejších ázijských teritórií. Ide však o bazálne 

kvalifikácie, ktoré nevyžadujú potrebu špeciálnych a IKT zručností. 

Na základe skúmania možno očakávať adaptáciu systému Celoživotného vzdelávania s cieľom: 

 zlepšenia systému hodnotenia kvality vzdelávania 

 adaptácie  systému uznávania kvalifikácii 

 podpory širšej inštitucionálnej spolupráce 

Podrobný popis hodnotenia trendov je súčasťou Prílohy 3. 

 

2.4 Príklady dobrej praxe 

Príklady dobrej praxe predstavujú široký súbor referencií, zostavených za účelom prezentovania 

úspešných riešení a skúseností. Problematike sa kontinuálne venuje Európska únia, pričom vedie 

databázy dobrej praxe špecificky pre jednotlivé oblasti záujmu. 

Pre účely spracovania Stratégie CŽV v rámci projektu EDU-MaTech je možné uviesť referencie na 

vybrané databázy, ako sú: 

 Zákon o malých a stredných podnikoch - Small Business Act: Small Business Act - Database of 

good practices - Enterprise and Industry - European Commission23  

 Interreg Europe: Good practices | Interreg Europe24 

 CEDEFOP - referencie o dobrých praktikách: Skills policies and practices | CEDEFOP25 

 Analýza "best practices" postupov podnikania 26 

  

K projektom, ktoré sú zaradené medzi Best European Practice, patria aj projekty riešiteľov projektu 

EDU-MaTech, resp. projekty ich partnerov: 

 SOPK- projekt Euro Crafts 2127 

 Slovenský plastikársky klaster28 - projekt EDMOULD29 

  

                                                             
22

 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast  
23

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-best-practices/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.list  
24 https://www.interregeurope.eu/policylearning/  
25 https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/skills-policies-practices   
26 http://www.sbagency.sk/sites/default/files/analyza_best_practices_postupov_podnikania.pdf   
27 http://www.eurocrafts21.eu/en/index.html   
28 https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/spk/spk-v-projektoch    
29 http://www.edmould.a-omega.sk/index.php/sk/uvod   

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-best-practices/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.list
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/skills-policies-practices
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/analyza_best_practices_postupov_podnikania.pdf
http://www.eurocrafts21.eu/en/index.html
https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/spk/spk-v-projektoch
http://www.edmould.a-omega.sk/index.php/sk/uvod
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3. STRATEGICKÁ ČASŤ  - VÍZIA CŽV  
 

Vízia „Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných odboroch 

pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu" je navrhnutá na základe analýzy 

súčasného stavu, podmienok a plánov rozvoja v danej oblasti na cezhraničnej, národnej a európskej 

úrovni. Štruktúrovaná je do tematických oblastí, ktoré významne ovplyvňujú systém  CŽV. 

 

3.1 Štruktúra a kvalita pracovnej sily a jej súlad s potrebami zamestnávateľov  

Na národnej úrovni v ČR
30

 a SR,
31

 ako i na úrovni EÚ
32

 sa uskutočňuje priebežné zisťovanie potrieb trhu 

práce, ktorého súčasťou je i identifikácia očakávaných potrieb jednotlivých kvalifikácií. 

Štruktúra a kvalita pracovnej sily je pomerne fixná, nakoľko je limitovaná kvalifikačným portfóliom 

obyvateľov v danom území, portfóliom vzdelávacích programov na jednotlivých stupňoch škôl a ich 

obsadenosťou (počtom absolventov). Priemerná rýchlosť zásadnej zmeny je spravidla 3-5 rokov a odvíja 

sa od doby, potrebnej na získanie absolventa vzdelávacieho programu. Flexibilnejšiu zmenu je možné 

dosiahnuť prostredníctvom rekvalifikácie alebo využitím pracovnej mobility a otvorením ekonomiky pre 

profesijnú imigráciu (zamestnávanie cudzincov). 

 

Strategický cieľ:  Správni ľudia – Správne profesijné  rozhodnutia – Správne vzdelávanie  

Za účelom zlepšenia štruktúry a kvality pracovnej sily a jej súladu s potrebami trhu práce, ako aj 

požiadavkami  zamestnávateľov je možné navrhnúť nasledovné ciele a opatrenia: 

 
 Zefektívniť informovanosť o potrebách trhu práce 

Opatrenie: Skvalitniť/vytvoriť nový systém poskytovania informácií o súčasnom a budúcom 

dopyte po zručnostiach a kompetenciách (napr. prostredníctvom služieb 

kariérneho poradenstva, sledovania uplatniteľnosti absolventov škôl a CŽV). 

Opatrenie:  Nadregionálne prepájanie informačných bodov.  

 

 Zvýšiť  atraktívnosť vzdelávania  

Opatrenie:  Posilnenie PR aktivít vzdelávacích inštitúcii v spolupráci s partnermi zo súkromného 

a verejného sektoru. 

Opatrenie:  Rozvoj a modernizácia vzdelávacej infraštruktúry a vybavenia. 

 

 Vytvárať predpoklady pre pracovnú mobilitu 

Opatrenie:  Vytváranie sietí spolupráce pre podporu ponuky miest na legálnu migráciu v rámci 

partnerstiev s tretími krajinami, zameraných na talenty a kvalifikovanú pracovnú 

silu. 

Opatrenie:  Zavádzať rekvalifikačné programy, kurzy, školenia a tréningy.  

 

 

                                                             
30

 https://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-106  
31 https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy/zamestnania  
32 https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/identifying-skills-needs  

https://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-106
https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy/zamestnania
https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/identifying-skills-needs
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3.2 Požiadavky na vzdelávací systém pružne reagujúci na zmenu potrieb 

zamestnávateľov 

Požiadavky zamestnávateľov na kvalifikačnú úroveň zamestnancov sú ovplyvňované množstvom 

vnútorných faktorov (stabilita pracovného tímu, náročnosť výroby, technologické, organizačné zmeny, 

a pod.), ako aj vonkajších činiteľov (stabilita trhového prostredia, ekonomické cykly,  politické embargá 

a pod.). 

Z časového hľadiska môže byť dopyt po zamestnancoch operatívny (okamžitý) alebo strategický. 

V prvom prípade môžu byť operatívne požiadavky uspokojené prostredníctvom rýchleho prílevu nových 

absolventov škôl s vyhovujúcim kvalifikačným profilom (ak je možný), úspešným dopytom na trhu 

práce, ale predovšetkým využitím ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie interných zamestnancov. 

Strategické požiadavky sú spravidla komplexnejšie a popri vyššie uvedených možnostiach sa dajú 

naplniť najmä prostredníctvom interakcie zamestnávateľa so vzdelávacím systémom a následným 

prispôsobím študijných programov tak, aby školy produkovali absolventov so zodpovedajúcou 

kvalifikáciou a zručnosťami. Tento proces je časovo náročnejší, pričom definovanie požiadaviek na 

vzdelávací systém musí byť v súlade s národnou legislatívou.  

Interakcia zamestnávateľ-vzdelávací systém sa môže realizovať na rôznych úrovniach: 

 úprava súčasných vzdelávacích osnov alebo obsahu predmetov, 

 zavedenie nových vzdelávacích programov, 

 angažovanosti firiem v rámci vzdelávacieho procesu (praktické vzdelávanie na pracovisku). 

 

Strategický cieľ:  Vzdelávať pre prax  

Za účelom definovania požiadaviek na vzdelávací systém, ktorý by pružne reagoval na zmenu potrieb 

zamestnávateľov je možné navrhnúť nasledovné ciele a opatrenia: 

 Zefektívniť vzájomnú informovanosť o potrebách trhu práce 

Opatrenie: Vytváranie regionálnych paktov zamestnanosti (konzultačných skupín spektra 

aktérov vstupujúcich do  politík CŽV). 

 Zlepšiť flexibilitu adaptácie vzdelávacích programov formálneho a neformálneho vzdelávania 

v súlade s plánom Dvojitej transformácie EÚ 

Opatrenie:  Revízia a adaptácia vzdelávacích programov formálneho a neformálneho 

vzdelávania. 

Opatrenie: Príprava pilotných (nových) vzdelávacích programov formálneho a neformálneho 

vzdelávania. 

Opatrenie: Rozvoj siete centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy najmä so 

zameraním na digitálnu a inteligentnú špecializáciu. 

 

3.3 Posúdenie expertných systémov, ich schopností reflektovať budúce potreby 

zamestnávateľov v súlade s plánmi rozvoja regiónov 

V súčasnosti Európska komisia identifikuje explicitne oblasti, na ktoré sa má vzdelávací systém 

zameriavať v súvislosti s Plánom dvojitej transformácie. 



 
 
 

17 

 

V EU, ako i SR a ČR sa priebežne realizuje štatistické zisťovanie súladu ponukovej a dopytovej strany 

trhu práce. Expertné systémy na národnej úrovni využívajú informácie o nezamestnaných absolventoch, 

štruktúru voľných pracovných miest, štatistické prieskumy u firiem33. 

Na regionálnych úrovniach sa na zisťovanie potrieb trhu práce zameriavajú najmä zriaďovatelia 

stredných škôl, samotné školy a to najmä v súvislosti s plánovaním výkonov jednotlivých vzdelávacích 

odborov a regulovaní stredoškolských vzdelávacích odborov.  

Všeobecne, všetky výsledky s určitým oneskorením popisujú zmeny potrieb zamestnávateľov, na ktoré 

vplývajú negatívne ekonomické cykly globálnej ekonomiky (ako zavádzanie obchodných reštrikcií 

veľkými ekonomikami, embargá, momentálne aj napr. pandémia COVID19), ako aj pozitívne globálne 

trendy (napr. transformácia na koncept Industry 4.0). 

Strategický cieľ:  Vzdelávať pre prax  

Za účelom posúdenia expertných systémov, ktoré by boli schopné kvalifikovane odhadnúť budúce 

potreby zamestnávateľov v súlade s plánmi rozvoja regiónov, je možné navrhnúť nasledovné ciele 

a opatrenia: 

 Zefektívniť medzi-sektorovú koordináciu monitoringu a implementácie politík CŽV 

Opatrenie:  Prehĺbiť vzájomnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, zamestnávateľskými 

zväzmi, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytovateľmi vzdelávania. 

Posilniť koordináciu medzi regiónmi. 

Opatrenie:  Vyvíjať systémy JIT (Just-in-Time), zavádzať systémy počítačového učenia pri 

spracovaní dát a tvorbe predikcií vývoja potrieb trhu práce. 

 

3.4 Kvalita poradenských služieb v oblasti vzdelávania 

Európska komisia vytvorí zdroje na podporu validácie prierezových zručností zamestnávateľmi 

a službami zamestnanosti34. K tomu bude patriť preskúmanie online kurzov na úrovni celej EÚ 

a súvisiacich mikrocertifikátov pre odborníkov na validáciu a zriadenie siete priekopníckych organizácií 

v oblasti validácie, ktoré si môžu vymieňať najlepšie postupy. 

Kvalita v oblasti ďalšieho vzdelávania v SR  je zabezpečovaná prostredníctvom: 

 systémov interného hodnotenia inštitúcií, ktoré poskytujú akreditované formy vzdelávania, 

 procesu akreditácie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, 

 systematickej kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých v kontexte slovenského vzdelávacieho systému definujeme 

ako ďalšie vzdelávanie. 

Ďalšie vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania a nadväzuje na školské vzdelávanie. Poskytujú 

ho najmä vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania. 

Absolvovaním ďalšieho vzdelávania však nie je možné v súčasnom systéme získať stupeň vzdelania. 

Vzdelávacie inštitúcie ponúkajú akreditované vzdelávacie programy, ako aj neakreditované vzdelávacie 

programy. 

                                                             
33 https://www.ineko.sk/ 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274& 
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Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať vzdelávací program 

zákonným spôsobom. V procese akreditácie sa posudzuje najmä zhoda obsahu vzdelávania 

s kvalifikačným a hodnotiacim štandardom a kvalita personálneho a materiálno-technického 

zabezpečenia. 

Zabezpečovanie kvality v oblasti celoživotného vzdelávania v ČR je založené na evaluácii v oblasti 

terciárneho vzdelávania,35 ktorá zahŕňa hodnotenie vyšších odborných škôl obdobne ako je tomu u škôl 

nižšej úrovne. Hlavným rozdielom je nutnosť akreditácie vzdelávacích programov vyšších odborných 

škôl. Odlišný proces evaluácie majú vysoké školy. 

Hodnotenie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých sa vykonáva v rámci hodnotenia škôl, kde sa 

výučba uskutočňuje. Evaluáciu kvality kurzov v zariadení pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov vykonáva  Národní pedagogický institut. 

Vzdelávanie dospelých sa uskutočňuje v oblasti všeobecného, odborného i občianskeho a záujmového 

vzdelávania. Rovnako ako celoživotné vzdelávanie možno aj vzdelávanie dospelých ďalej deliť tiež na 

formálne, neformálne a informálne. 

Ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých zaisťujú školy vrátane škôl vysokých, zamestnávatelia, 
orgány verejnej správy a samosprávy a ich vzdelávacie inštitúcie, neštátne neziskové organizácie 
vrátane profesijných a komerčné subjekty. 

Záujemcovia majú podľa Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a 

o změně některých zákonů (viď.  Legislatívny rámec celoživotného vzdelávania ČR) možnosť nechať si 

formou skúšky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané mimo formálneho vzdelávania (napr. v 

rôznych kurzoch, samoštúdiom, praxou a pod.) 

Strategický cieľ:  Správni ľudia – Správne profesijné  rozhodnutia – Správne vzdelávanie 

Za účelom posúdenia kvality vzdelávania, je možné navrhnúť nasledovné ciele a opatrenia: 

 Rozšírenie systému uznávania kvalifikácii o neformálne vzdelávanie 

Opatrenie:  Zavedenie jednotného systému uznávania dielčich kvalifikácií prostredníctvom 

mikrocertifikátov. 

 

3.5 Finančná podpora 

Popri existujúcom komunitárnom programe ERASMUS+ Európska komisia pripravuje podporu 

programov financovania pre činnosti rozvoja podnikateľských zručností, európsku mobilitu pre 

podnikateľov a systematické využívanie rámca EntreComp: Európskeho rámca spôsobilostí na 

podnikanie. 

Na národných úrovniach sú v ČR a SR využívané finančné prostriedky EU najmä v rámci projektov, 

realizovaných verejnou správou. Časť projektov smeruje do inštitucionálnej reformy formálneho 

vzdelávania. Iná časť projektov smeruje na podporu súkromného sektoru. Forma podpory je pre 

súkromný sektor buď priama (vzdelávacie granty) alebo nepriama (bezplatné poskytované poradenstvo, 

školenia a pod.).  

Strategický cieľ:  Vzdelávať pre prax  

 Zvýšiť motiváciu zamestnávateľov v oblasti CŽV 

Opatrenie: Zaviesť systém poskytovania vzdelávacích voucherov pre zamestnávateľov 

s možnosťou uplatnenia vo verejných a štátnych inštitúciách.  

                                                             
35 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/quality-assurance-17_cs 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-7_cs#NPICR
http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_cs#Zakon_overovani_a_uznavani_vysledku_dalsiho_vzdelavani
http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_cs#Zakon_overovani_a_uznavani_vysledku_dalsiho_vzdelavani
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3.6 Definovanie kľúčových aktérov a zodpovedností za rozvoj CŽV 

Kľúčoví aktéri Stratégie CŽV, vypracovanej v rámci projektu EDU-MaTech sú: 

 zamestnávatelia v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu,  

 poskytovatelia formálneho a neformálneho vzdelávania,  

 stavovské organizácie, 

 organizácie a subjekty verejného sektoru. 

 

Zamestnávatelia v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu organizujú celoživotné vzdelávanie 

svojich zamestnancov s využitím vlastných a externých zdrojov, pričom sa riadia vlastnou 

formalizovanou alebo neformalizovanou stratégiou vzdelávania pracovníkov, prípadne externých 

dodávateľov, ako aj komunikačnou stratégiou voči zákazníkom. 

Poskytovatelia formálneho a neformálneho vzdelávania môžu priamo poskytovať vzdelávacie služby 

zamestnávateľom, vice-versa zamestnávateľ môže vzdelávať v oblasti ním využívaných technológií 

a postupov poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalitu nimi 

poskytovaných služieb.  

Rýchlo sa meniaci trh práce a spoločenské zmeny si vyžadujú transformáciu a inováciu  vysokoškolského 

vzdelávania, študijných programov a ich lepšie zosúladenie s hospodárskym prostredím, aby sa 

zabezpečilo, že absolventi budú vybavení vzdelaním, zručnosťami a kompetenciami, potrebnými na trhu 

práce a v súčasnosti najmä zručnosťami, potrebnými pre dvojitú transformáciu. 

Stavovské organizácie sú partnerom v rámci vzdelávacieho systému a procesov pri zlepšovaní kvality 

poskytovaného vzdelávania a spolupráce pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov. 

Organizácie verejného sektoru sú partnerom v rámci vzdelávacieho systému a procesov pri zlepšovaní 

kvality poskytovaného vzdelávania, financovaní nimi zriadených vzdelávacích inštitúcií a priamej alebo 

nepriamej finančnej podpore zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov.  

 

3.7 Identifikácia cieľových skupín  

Spoločná cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných 

odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu sa v svojej Strategickej časti 

prioritne zameriava na oblasť „Ďalšieho vzdelávania dospelých“ v rámci širšieho konceptu CŽV. Obr. 5 

znázorňuje cieľové skupiny Stratégie CŽV v rámci projektu EDU-MaTech. 

Kľúčové cieľové skupiny pracovníkov, na ktoré sa Stratégia CŽV zameriava, je možné kategorizovať  

do  nasledujúcich skupín: 

 noví zamestnanci 

 existujúci zamestnanci 

 technologickí lídri  

 subdodávatelia 

 zákazníci/klienti 

 jednotlivci, súkromné osoby. 
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Obr. 5 Cieľové skupiny pracovníkov v rámci Stratégie CŽV k projektu EDU-MaTech 

 

Noví zamestnanci predstavujú osoby, ktoré vstupujú do pracovného procesu v organizáciách verejnej 

a súkromnej sféry. Zamestnávateľ organizuje pre nových zamestnancov povinné zákonné školenia, resp. 

preškolenia, ale aj interné kurzy, školenia a tréningy, zamerané na zosúladenie kvalifikácie a praktických 

zručností pracovníkov s pracovnými požiadavkami a firemnou kultúrou.  

Existujúci zamestnanci, ktorí sú zapracovaní a oboznámení s pracovnými postupmi a firemnou kultúrou 

spravidla absolvujú pravidelné preškolenia, vyplývajúce zo zákona, ako i ďalšie školenia, zamerané na 

zvýšenie zručností alebo znalostí podľa potrieb zamestnávateľa. 

Technologickí lídri alebo osoby, garantujúce efektívne fungovanie a využívanie technológií, systémov 

a procesov v rámci organizácie (napr. majstri, výrobní riaditelia a pod.) vstupujú do investičných 

rozhodnutí pre zadávanie úloh výskumu, vývoja a inovácií. Pre tieto rozhodnutia potrebujú adekvátne 

vedomosti a najnovšie informácie, ktoré získavajú na špecializovaných školeniach, seminároch 

a kurzoch. 

Subdodávatelia sú externé osoby, ktoré vstupujú do formálnych (zmluvných) vzťahov s organizáciou za 

účelom realizácie výskumu, vývoja, služieb zavádzania inovácií,  operatívnych odberateľsko-

dodávateľských vzťahov v definovanej cene, kvalite, kvantite a termíne. 

Zákazníci/klienti – špecifická skupina, na ktorú zameriava organizácia svoj marketing, kampane 

zvyšovania povedomia, prípadne aktivity v rámci sociálne zodpovedného podnikania. 
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Jednotlivci, súkromné osoby – špecifická skupina, na ktorú zameriava PR politika a aktivity sociálne 

zodpovedného správania organizácie, resp. individuálni záujemcovia o svoj osobnostný rast. 

 

3.8 Návrh vzdelávacích aktivít pre jednotlivé kategórie prijímateľov 

Potreby vzdelávania jednotlivých kategórií prijímateľov môžu byť v niektorých prípadoch totožné, 

v iných špecifické. V Tab. 1 je spracovaná rámcová schéma vhodných vzdelávacích aktivít pre jednotlivé 

skupiny prijímateľov CŽV. 

Tabuľka 1 Rámcová schéma vzdelávacích aktivít pre jednotlivé kategórie prijímateľov CŽV 

Noví zamestnanci Existujúci zamestnanci 

• vstupné tréningy a školenia 
• mentoring/tútoring 

• školenia na prehĺbenie a zvýšenie kompetencií 
• kvalifikačné vzdelávanie 
• rekvalifikačné vzdelávanie 
• stáže 
• konferencie 
• inovačné porady/súťaže 

Technologickí lídri + subdodávatelia Zákazníci/klienti 

• špecializované tréningy, kurzy a školenia 
• stáže 
• konferencie/výstavy 
• medzinárodné semináre a workshopy 

• cielené kurzy a školenia 
• zákaznícky servis (so všetkými účastníkmi, 

vstupujúcimi do procesov Cirkulárnej ekonomiky 
= marketing, predaj, servis, recyklácia) 

• dni otvorených dverí  

Poskytovatelia vzdelávania Jednotlivci/individuálni záujemcovia 

• tréningy, kurzy a školenia na prehĺbenie 
kvalifikácie a získanie praktických 
skúseností 

• stáže vo firmách 
• konferencie/výstavy/workshopy 
• inovačné porady/ súťaže vo firmách 
• duálne/praktické vzdelávanie pre VŠ 

pracovníkov 

• tréningy, kurzy a školenia podľa individuálneho 
záujmu 

• dni otvorených dverí 
• sponzoring 
• PR kampane a akcie 

 
 

 

  



 
 
 

22 

 

4. NÁVRH AKČNÉHO PLÁNU 

Strategický cieľ 
Správni ľudia – Správne profesijné  rozhodnutia – Správne 

vzdelávanie 

Cieľ Opatrenie Aktivity 

Zefektívniť informovanosť 
o potrebách trhu práce 

Skvalitniť/vytvoriť nový systém poskytovania 
informácií o súčasnom a budúcom dopyte po 
zručnostiach (napr. prostredníctvom služieb 
kariérneho poradenstva) 

Cezhraničné expertné skupiny 

Praktické vyučovanie na ZŠ a SŠ 

Kariérne poradenstvo pri ZŠ a SŠ 

Kariérne orientované 
personalizované študijné plány 
na VŠ a vo firmách 

Nadregionálne prepájanie informačných 
bodov  

Systematizácia komunikácie 

Zvýšiť  atraktívnosť vzdelávania  Posilnenie PR aktivít vzdelávacích inštitúcií 
v spolupráci s partnermi zo súkromného 
a verejného sektoru 

Koordinované organizovanie PR 
podujatí - dni otvorených dverí 

Stáže 

Technicky orientované 
súťaže, olympiády a záujmové 
krúžky 

Rozvoj a modernizácia vzdelávacej 
infraštruktúry a vybavenia 

Investičné a neinvestičné 
projekty 

Vytvárať predpoklady pre 
pracovnú mobilitu 

Vytváranie sietí spolupráce pre podporu 
ponuky miest na legálnu migráciu v rámci 
partnerstiev s tretími krajinami, zameraných 
na talenty 

Budovanie kontaktných bodov 
Systematizácia komunikácie 

Zavádzať rekvalifikačné programy, kurzy 
a tréningy  

Nové vzdelávacie produkty 

Rozšírenie systému uznávania 
kvalifikácií o neformálne 
vzdelávanie 

Zavedenie jednotného systému uznávania 
dielčích kvalifikácií prostredníctvom 
mikrocertifikátov 

Prijatie spoločného systému 
kritérií 
Systematizácia certifikácie 

 

Strategický cieľ Vzdelávať pre prax 

Cieľ Opatrenie Aktivity 

Zefektívniť informovanosť 
o potrebách trhu práce 

Vytváranie regionálnych paktov 
zamestnanosti (konzultačných skupín 
spektra aktérov vstupujúcich do  politík 
CŽV) 

Cezhraničné expertné skupiny 
Sektorové expertné skupiny 
Systematizácia komunikácie 

Zlepšiť flexibilitu adaptácie 
vzdelávacích programov 
formálneho a neformálneho 
vzdelávania v súlade s plánom 
Dvojitej transformácie EÚ 

 

Revízia a adaptácia vzdelávacích programov 
formálneho a neformálneho vzdelávania 

Sektorové expertné skupiny 
Adaptácia vzdelávacích plánov 

Príprava pilotných (nových) vzdelávacích 
programov formálneho a neformálneho 
vzdelávania 

Sektorové expertné skupiny 
Adaptácia vzdelávacích plánov 

Rozvoj siete centier excelentnosti 
odborného vzdelávania a prípravy najmä 
so zameraním na inteligentnú špecializáciu 

Sektorové expertné skupiny 
Modernizácia a rozvoj centier 
excelentnosti 

Zefektívniť medzi-sektorovú 
koordináciu monitoringu 
a implementácie politík CŽV 

Prehĺbiť vzájomnú spoluprácu medzi 
zamestnávateľmi, zamestnávateľskými 
zväzmi, úradmi práce, sociálnych vecí 
a rodiny a poskytovateľmi vzdelávania. 

Využitie expertných systémov  

Posilniť koordináciu medzi regiónmi Spolupráca a výmena skúseností 
na národnej a regionálnej úrovni  
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5. ZHRNUTIE 

 

Spoločná „Cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania vo vybraných technicky zameraných 

odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu“ predstavuje rámcový 

dokument a má odporúčací charakter pre špecifické stratégie, aplikované v podmienkach konkrétneho 

územia (kraja) alebo konkrétnej organizácie.  

Na základe hodnotenia trhu práce a trendov CŽV na národnej úrovni v SR a ČR, ako aj v rámci EU, je 

predpoklad nevyhnutného zamerania vzdelávacích aktivít do nasledujúcich oblastí: 

 IKT zručnosti, 

 tvrdé zručnosti v kombinácii s IKT zručnosťami, 

 kombinácia mäkkých a tvrdých zručností, 

 multi-odborové zručnosti. 

 

Na základe realizovaného prieskumu možno očakávať adaptáciu systému celoživotného vzdelávania 

s cieľom: 

 zvýšenia počtu účastníkov CŽV, 

 zvýšenia kvality a adresnosti CŽV, ako aj jeho prispôsobenia sa požiadavkám zamestnávateľov 

a trhu práce, 

 nastavenia parametrov systému hodnotenia kvality vzdelávania, 

 adaptácie systému uznávania kvalifikácií, 

 podpory širšej inštitucionálnej spolupráce. 

 

Na základe realizovaných prieskumov a zistení so zameraním na vybraté technologicky zamerané 

podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu najviac požiadaviek na vzdelávanie 

zamestnancov v cieľovej skupine podnikov smeruje do odborov: 

 mechanické skúšky materiálov 

 nedeštruktívne skúšky materiálov 

 štúdium štruktúry materiálov 

 meranie fyzikálnych vlastností materiálov 

 plasty 

 povrchové úpravy 

 zváranie 

 tvárnenie a tepelné spracovanie 

 obrábanie 

 vstrekovanie plastov 

 CNC programovanie 

 CAD systémy 

 modelovanie a simulácia mechanických sústav metódou konečných prvkov (MKP) 

 modelovanie a simulácia technologických procesov 

 robotizácia 

 technické prostriedky automatizovaného riadenia 

 umelá inteligencia, neurónové siete, počítačové učenie 

 programovanie regulačnej a manipulačnej techniky 

 programovanie PLC 
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 hydraulické a pneumatické systémy 

 snímanie a spracovanie údajov 

 spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov 

 systémy manažmentu kvality a environmentu v automobilovom priemysle 

 integrované systémy zabezpečenia kvality 

 metrológia 

 nástroje a metódy Lean management (OEE, PDCA cyklus a iné) 

 IT bezpečnosť - oblasť prevencie, detekcie a nápravy 

 ochrana osobných údajov 

 vstupné vnútropodnikové školenia zamestnancov 

 tímová práca 

 zvládanie stresu 

 komunikačné a prezentačné zručnosti 

Na základe realizovaných prieskumov a zistení väčšina respondentov v ČR sa zhodla v tom, že tri hlavné 

výhody celoživotného vzdelávania zamestnancov spočívajú v udržaní zamestnancov v podniku, ďalej 

v rozvoji potenciálu podniku a tiež v rozvoji zručnosti, schopností a kompetencií zamestnancov.  

Väčšina respondentov v SR vidí hlavné výhody celoživotného vzdelávania zamestnancov v rozvoji 

potenciálu podniku a rozvoji zručností a schopností zamestnancov. Ďalej za výhodu prevažuje 

zvyšovanie inovačného potenciálu podniku a budovanie a posilňovanie podnikovej kultúry. 
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