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Použité odborné skratky :
KSK –Košický samosprávny kraj
OŠ KSK – Odbor školstva Košického samosprávneho kraja
ÚPSVR - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
OVP – odborné vzdelávanie a príprava
SŠ – stredná škola
ZSŠ – Združená stredná škola
SOŠ – Stredná odborná škola
DOŠ – Diev enská odborná škola
COV – Centrum odborného vzdelávania
SVOŠ - Strednej vinársko-ovocinárska škola
EÚ – Európska únia
KROV – Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
UIPS – Ústav informácií a prognóz školstva
ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania
ECDL – European Computer Driving Licence
CISCO – Cisco Unified Communication
IKT – Informa né a komunika né technológie
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1. Úvod
Prechodom zria ovate skej pôsobnosti stredných škôl na Košický samosprávny kraj
vznikla pre zria ovate a povinnos okrem zabezpe enia vhodných materiálno technických
podmienok aj povinnos pripravova strategické ciele a koncepcie rozvoja pre jednotlivé typy
škôl vo svoje zria ovate skej pôsobnosti. Nedostatok absolventov technických smerov na
trhu práce, pokles demografickej krivky v posledných rokoch a tiež nezáujem žiakov
o štúdium na odborných školách vyvolal potrebu u zamestnávate ov zapoji sa do riešenia
vzniknutej situácie v spolupráci s ministerstvami, zria ovate mi a strednými odbornými
školami.
Zo skúseností vo vyspelých štátoch vyplýva, že problém smerovania a prognózovania
prípravy na povolanie možno rieši v podstate dvoma spôsobmi:
a) prepojením systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce (sledovaním
uplatnenia absolventov jednotlivých u ebných a študijných odborov na trhu práce) alebo
priamym vstupom zamestnávate ov do prípravy na povolania,
b) stanovením prioritných odvetví ekonomickej innosti, ktoré sa vláda zaviaže v ur itom
asovom horizonte podporova .
Rozhodujúcim pre prognózovanie a smerovanie rozvoja prípravy na povolanie je
vytypovanie perspektívnych odvetví, v ktorých sa predpokladá nárast strategických investícií
a tým aj potreba ve kého po tu kvalifikovanej pracovnej sily.
Analýza siete škôl pôsobiacich v odbornom vzdelávaní, štruktúra u ebných a študijných
odborov a po et ich absolventov vo väzbe na existujúce i predpokladané požiadavky trhu
práce poukazuje na potrebu zásadnej transformácie zastaraného systému stredoškolského
odborného vzdelávania. Pripravovaný Zákon o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )
navrhuje vytvorenie novokoncipovanej strednej odbornej školy, ktorá vznikne transformáciou
terajších SOU, SOŠ a ZSŠ. Tento typ školy bude poskytova množstvo variabilných
a flexibilných vzdelávacích ciest s rozli nými úrov ami všeobecného a odborného vzdelania
a umožní vyššiu efektivitu prípravy na povolanie.
Prioritou koncepcie odborného vzdelávania a prípravy na povolanie je spolupráca
zamestnávate ov a stredných odborných škôl. Je potrebné, aby sa zamestnávatelia podie ali
na tvorbe sústavy u ebných a študijných odborov, na stanovení obsahu vzdelávania, pri
zabezpe ovaní praktického vyu ovania, pri overovaní spôsobilosti vykonáva povolanie
(maturitné skúšky, závere né skúšky).
Odbor školstva KSK si ako jednu z priorít ur il vyvolanie širšej diskusie medzi
územnou samosprávou, zamestnávate mi, štátnou správou, ale aj ostatnou verejnos ou
o sfunk není systému odborného vzdelávania a prípravy. Obsahom diskusie doposia boli
podrobnosti o právach a povinnostiach subjektov, ktoré sa zú ast ujú na príprave na
povolanie, právach a povinnostiach žiakov, zmluvách medzi žiakmi a perspektívnymi
zamestnávate mi, finan nom a hmotnom zabezpe ení žiakov a pod. Zo strany
zamestnávate ov sa o akáva definovanie potrieb kvalifikovanej pracovnej sily, vymedzenie
požiadaviek na profil absolventa a obsahu prípravy na povolanie.
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania bola pripravovaná za spoluú asti riadite ov
stredných škôl v zria ovate skej pôsobnosti KSK a prerokovaná zástupcami
zamestnávate ov. Na základe predložených návrhov boli pripomienky zakomponované do
predkladaného materiálu.
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2. Spolo enské východiská rozvoja stredného odborného vzdelávania
2.1. Slovenská republika
Vzdelávacia politika na Slovensku pre oblas odborného vzdelávania a prípravy je
otvorený systém, ktorý zah a všetky procesy riadenia, financovania, organizácie
a fungovania vnútorných a vonkajších vz ahov so zainteresovanými subjektmi. Ich cie om
je podporova rovnaké vzdelávacie príležitosti pre žiakov, s uplat ovaním princípov
celoživotného vzdelávania tak, aby získali kvalifikáciu požadovanú trhom práce
a zamestnávate om.
Najzávažnejším dokumentom vzdelávacej politiky je vládou SR schválený Národný
program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov, ktorý
sa ako prvý zmie uje o dvojúrov ovom obsahu vzdelávania. Slovensko má od 16.2.2005
vlastnú národnú Lisabonskú stratégiu - Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku
2010: Lisabonská stratégia pre Slovensko. Rezorty vypracovali návrhy ak ných plánov, ktoré
syntetizovalo ministerstvo financií a v júli 2005 boli schválené vládou. MŠ SR vypracovalo
Ak ný plán pre vzdelávanie a zamestnanos . Nosnými sa stali 3 hlavné piliere: transformácia
tradi nej školy na modernú, kvalita vysokoškolského vzdelávania a stratégia celoživotného
vzdelávania.
Konkrétne požiadavky štátu na následné vzdelávacie programy navrhované pre
oblas stredoškolského OVP sú spracované do materiálu Štandard stredoškolského odborného
vzdelávania a výchovy ( alej len „Štandard OVV“).
Novovzniknutá Koncepcia dvojúrov ového modelu vzdelávacích programov v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike pomáha identifikova problémy
vyskytujúce sa v oblasti školského transforma ného procesu a nap a parciálne ciele
Programového vyhlásenia vlády SR schválené uznesením vlády . 660 zo d a 31. 7. 2006.
Zárove pomáha uskuto ni spolo né zámery dané v Prioritných úlohách MŠ SR na roky
2006-2010.
Dvojúrov ový model vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy by mal by realizovaný na úrovni štátnej prostredníctvom štátnych vzdelávacích
programov a na úrovni školskej prostredníctvom školských vzdelávacích programov.
Základnými politickými východiskami koncepcie sú:
• Pracovný program Európskej komisie Vzdelávanie a odborná príprava 2010
• Maastrichtské komuniké
• Helsinské komuniké
• Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010
• Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až
20 rokov
• Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky – august 2006
Sú asný právny stav v odbornom vzdelávaní:
• Zákon . 29/1984 Zb. o sústav základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhláška .80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších
predpisov
• Zákon . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je uvedená sú asne
používaná pedagogická dokumentácia pre stredné školy
• Zákon . 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
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•

Ostatné právne normy (vyhlášky a nariadenia vlády) sú v prílohe . 3

Sú asná pomaly postupujúce príprava legislatívy upravujúca proces zmien v obsahu
a štruktúre odborného školstva bráni pri zavádzaní a rozširovaní už vypracovaných inovácií.
Chýba aktivita zamestnávate ských zväzov. Dochádza k strate záujmu o odborné vzdelávanie.
Nepriaznivo tu pôsobí aj demografická situácia. Táto situácia spoma uje plnenie
strategického cie a sú asnej koncepcie, ktorým je umožnenie flexibilnejšej profilácie
absolventov pod a potrieb štátu, regionálneho trhu práce, podmienok školy, vývoja študijných
a u ebných odborov, schopnosti a záujmov žiakov .
Realizácia Koncepcie dvojúrov ového modelu vzdelávacích programov v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike by mala vytvori predpoklady
k zabezpe eniu kvalitného odborného vzdelávania a významne zvýši uplatnenie absolventov
odborného vzdelávania na trhu práce. Na naplnenie jej cie ov a programových zmien je
potrebné zabezpe i v uvedených oblastiach legislatívne zmeny:
• Oblas prípravy a tvorby návrhu zákona o výchove a vzdelávaní
• Oblas prípravy a tvorby štátnych vzdelávacích programov
• Oblas prípravy a tvorby školských vzdelávacích programov
• Oblas alšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
• Oblas prípravy zákona o odbornom vzdelávaní
2.2 Košický samosprávny kraj
2.2.1. Ekonomické a sociálne charakteristiky KSK
Košický kraj má výhodnú strategickú polohu a dopravné prepojenie s krajinami
západnej a východnej Európy. Je tranzitným územím pre prepravu ropy a zemného plynu. Na
území je vybudovaná širokorozchodná tra s prekladiskovým terminálom pri Košiciach,
v blízkosti hranice s Ukrajinou a Ma arskom je prekladisko tovarov v iernej nad Tisou
s normálnym a širokým rozchodom ko ají, o vytvára vhodné podmienky na cezhrani nú
spoluprácu. Územie kraja je dobre pokryté telekomunika nou sie ou analógových
a digitálnych prepojení s možnos ou celoplošného pripojenia na internet. Región disponuje
vysokokvalifikovanou pracovnou silou, s ve kým podielom obyvate stva s úplným
stredoškolským vzdelaním a s vyšším vzdelaním technického a univerzitného smeru (až 50%
obyvate stva kraja). V regióne sú zastúpené priemyselné odvetvia so silnou tradíciou, po núc
strojárskym a hutníckym priemyslom až po textilný a elektrotechnický priemysel., vrátane
po nohospodárskej a potravinárskej výroby a cestovného ruchu, s technickým a udským
potenciálom pre ich alší rozvoj. Región je charakteristický pestrým národnostným
a multikulturálnym zložením obyvate stva.
Košický kraj s po tom obyvate ov 766 000 (evidovaných k 31.12.2003), o prestavuje
14,3 % z po tu obyvate ov SR, má rozlohu 6 752 km, ím zaberá 13,8 % územia SR. Košický
kraj sa administratívne lení na 11 okresov. Štyri okresy (Košice I, II, III, IV) sú vytvorené
v meste Košice, alšie okresy Košického kraja sú Košice – okolie, Gelnica, Michalovce,
Rož ava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov.
V rámci verejnej správy sú v regióne zriadené úrady samosprávy a štátnej správy.
Samosprávne usporiadanie je na dvoch úrovniach – miestnej (obecnej a mestskej)
a regionálnej samosprávy. Štátna správa má v regióne zastúpenie na dvoch úrovniach –
okresnej a regionálnej. V dôsledku postupnej realizácie reformy verejnej správy sa výrazne
posil ujú kompetencie regionálnej a miestnej samosprávy.
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Sídelnú štruktúru v Košickom kraji 439 obcí, z toho 17 miest ( Gelnica, Košice,
Moldava nad Bodvou, Medzev, Michalovce, Strážske, Ve ké Kapušany, Rož ava, Dobšiná,
Sobrance, Spišská Nová Ves, Krompachy, Spišské Vlachy, Trebišov, ierna nad Tisou,
Se ovce, Krá ovský Chlmec). Košický kraj sa na po te sídiel SR podie a 15%.
Stupe urbanizácie v kraji dosahuje 58%, ke nadpolovi ná as obyvate ov Košického kraja
žije v mestách kraja. Takmer jedna tretina obyvate ov Košického kraja žije v meste Košice.
Najnižší stupe urbanizácie je v okresoch Košice - okolie (13%), Gelnica (21%) a Sobrance
(18%).
Krajským mestom je mesto Košice, s po tom 236 tis. obyvate ov, ktoré je
ekonomickým i kultúrno-historickým centrom celého východného Slovenska. Okresných
miest je 6. Okres Košice – okolie nemá okresné mesto.
Hustota obyvate ov v Košickom kraji v priemere dosahuje 113,5 obyvate ov na km a je
mierne vyššia ako priemer SR. Košický kraj má v porovnaní s inými regiónmi priaznivú
vekovú štruktúru obyvate stva. Podiel obyvate stva v produktívnom veku dlhodobo prevyšuje
celoslovenský priemer, zatia
o podiel poproduktívnej asti obyvate stva je pod
celoslovenským priemerom. Index starnutia je pod úrov ou bodu 1, o sved í o prevyšujúcom
podiele obyvate stva v produktívnom veku a predproduktívnom veku.
2.2.2 Štruktúra a charakteristika trhu práce a pracovnej sily KSK
V rámci KSK pôsobí v jednotlivých odvetviach spolu 226 zamestnávate ov s po tom
zamestnancov nad 50 osôb, u ktorých sa môžu zamestnáva absolventi škôl. Najvä šie
zastúpenie je v odboroch zameraných na ekonomiku a služby a strojárstvo. Najmenšie
zastúpenie je v odboroch polygrafia, v textile a odevníctve.
Z jednotlivých okresov je najvä ší po et zamestnávate ov v okrese Košice IV., najmenší
po et z okresu Košice I.
.
Štruktúru zamestnávate ov po okresoch uvádzame v prílohe . 1: Tabu ka . 1.
Podklady pre zis ovanie vývoja priamych zahrani ných investícií sa získavajú problematicky.
Samosprávny kraj sa nemusí dozvedie o všetkých realizovaných investíciách. Významné
investície (žiadate ov, ktorí žiadajú štátnu podporu) eviduje SARIO, ktoré mimo evidencie
má informácie o lokalizácií investícií, ve kosti investície ako aj o po te vytvorených
pracovných miest. Pri porovnávaní podkladov za rok 2005 sa Košický kraj umiestnil na
prvom mieste v objeme investícií aj v po te vytvorených pracovných miest ( Zdroj: SARIO
2006). Za sledované obdobie bolo najviac investícií do odvetvia zlievarenského,
strojárenského, automobilového a chemického priemyslu. Najviac investícií v rokoch 20042005 bolo hlavne v odvetví spracovania plastov a v automobilovom priemysle.
Pod a údajov SARIO neboli implementované žiadne projekty v okresoch Gelnica, Trebišov
a Rož ava. Najviac investícií bolo v priemyselnom parku Kechnec, okres Košice - okolie.
Údaje získané od SARIA však neznamenajú, že do uvedených okresov neprišiel za sledované
obdobie žiadny investor. Z jednotlivých okresov sa najvä ší po et investícií s najvä šou
výškou investícií, ako aj s najvyšším po tom vytvorených pracovných miest realizoval
v rámci regiónu Košice (spolu všetky okresy) .
Po et investícií pod a typov výroby v KSK uvádzame v prílohe . 1: Tabu ka .2
Po et investícií v jednotlivých okresoch uvádzame v prílohe .1: Tabu ka . 3
Vývoj a predpokladané trendy vo vývoji pracovnej sily v KSK:
Na základe odhadov demografického vývoja obyvate ov kraja poklesne po et
obyvate ov kraja do roku 2010 približne na 755 tisíc ( zo sú asných približne 770 tisíc ).
V roku 2010 na základe vývoja vzdelanosti sa po et mladých udí bez stredoškolského
vzdelania bude znižova zo sú asných 38 % na 34 %. Pre rozhodnutie investorov je dôležité
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pozna štruktúru budúcich absolventov stredných škôl v jednotlivých odboroch aj
s príslušným stup om ukon eného vzdelania. Pre samosprávny kraj je dôležité sledova
odbory vzdelania z poh adu zladenia s rozhodujúcimi sektormi zamestnanosti a ich
kapitálovej sily.
Z poh adu absolventov škôl dlhodobý pokles je v odboroch baníctvo a banícka
geológia. Dlhodobo je zaznamenaný nárast v ekonomických odboroch. Na výber strednej
školy vplýva okrem tradície v rodine a miesta bydliska, predpokladaná možnos uplatnenia sa
absolventov strednej školy. Informácie o možnom uplatnení erpajú uchádza i o štúdium
prevažne z ústnych informácií vo svojom okolí a z masovo komunika ných prostriedkov. Za
nevyhnutné považujeme vstup zamestnávate ov do procesu marketingovej stratégie smerom
k základným školám, v opa nom prípade niektorým stredným školám hrozí ich likvidácia.
V sú asnosti stredné školy nie sú schopné pružne reagova na nové požiadavky
zamestnávate ov v regióne. Z poh adu budúcich trendov je pozitívne, že sa rozvíja
elektrotechnika, doprava a informa né technológie. V posledných rokoch evidujeme pokles
po tu žiakov v strojárskych smeroch. V prípade elektrotechniky ide o rastúci trend po tu
žiakov. Predpokladáme, že aj v najbližších rokoch budú pre investorov najzaujímavejšie
investície v automobilovom priemysle, v chemickom priemysle (predovšetkým plasty),
strojárenskom a v informa ných technológiách. Najhoršia situácia z poh adu odborov je
v chemických odboroch, nako ko v KSK nie je v sieti škôl a odborov na školách ani jedná
škola a odbor so zameraním na chémiu, pri om z poh adu zahrani ných investícií je práve
chemický priemysel na druhom mieste.
V tabu ke . 6
príloha .1 uvádzame preh ad o priamych zahrani ných
investíciách v KSK ( r. 2005- 2007 Zdroj SARIO 2007), ktoré umož ujú vytvori závery pre
samosprávu, zamestnávate ov, budúcich investorov a vedenia stredných škôl. Z h adiska
alšieho rozvoja školstva v regióne je dôležité aj porovnávanie využitia kapacity stredných
škôl v jednotlivých priemyselných odvetviach. Najvä šie zastúpenie vo využití kapacity škôl
má elektrotechnický priemysel a informa né technológie 28,38% a strojársky priemysel
26,35%, najmenej hutnícky priemysel 1,64%. ( Zdroj: Odbor regionálneho rozvoja KSK) .
Perspektívy:
a ) Potravinársky priemysel:
Predpokladá sa znižujúca zamestnanos v odvetví, trendy v oblastí investícií sú rastúce,
hlavne pre zamestnanos na vidieku, aj s predpokladom na budúci rastový potenciál
v susediacich regiónoch ( Ukrajina, Po sko ).
b) Hutnícky priemysel:
V sú asnosti je najdôležitejším zamestnávate om s vysokou kapitálovou silou a dôležitos ou
pre alších investorov v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu. V budúcnosti
predpokladáme stabilizáciu v rozvoji.
c) Strojársky priemysel:
V sú asnosti evidujeme pokles absolventov stredných škôl. Predpokladáme, že zamestnanos
v odvetví bude rás . Mierne sa zvyšujú aj investície. Predpokladáme rozvoj hlavne malých
a stredných investorov, ím sa v budúcnosti stabilizuje zamestnanos , využije existujúca
tradícia a kvalifikovaná pracovná sila.
c) Elektrotechnický priemysel:
Dôležitos odvetvia je z poh adu pridanej hodnoty, inovácií, využitia vedy a techniky.
Zamestnávajú sa hlavne vysokokvalifikované pracovné sily. Predpokladáme nárast
zamestnanosti. Dôležitý bude rozvoj existujúcich zdrojov a udržanie kvalitnej pracovnej sily
v regióne.
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d) Chemický priemysel:
Situácia v kraji sa môže v budúcnosti zmeni len príchodom vä ších investícií, ktorá by
následne vyžadovala rýchle opatrenia na vytvorenie nových odborov na stredných školách.
e) Drevospracujúci priemysel:
Buduje na tradíciách možnosti zamestnania v menej rozvinutých oblastiach kraja.
Nevýhodou
je silná konkurencia z Po ska. Nepodarilo zachyti trend a pritiahnu
zahrani ných investorov (hlavne v spišsko-novomestskom regióne ). Odvetvie sa však
konsoliduje a predpokladáme rast. Vývoj bude v zna nej miere závisie aj od dostupnosti
úverov.
f) Stavebníctvo a dopravná infraštruktúra:
S nárastom zahrani ných investícií a s nárastom modernizácie v jednotlivých podnikoch
nastáva rozvoj stavebníctva, u ktorého predpokladáme stabilný vývoj v regióne. V oblasti
dopravnej infraštruktúry je nevyhnutné zlepši kvalitu existujúcich komunikácií, dobudova
dia ni nú sie pre automobilovú dopravu, zmodernizova a zefektívni ostatné druhy
dopravy.
Košický kraj má z h adiska štruktúry ekonomických inností výhodnú štruktúru, 36
percent tvorí priemysel. Nevýhodné je geografické rozdelenie ekonomiky, nako ko košické
okresy sa podie ajú na zamestnanosti približne polovicou.
Pre udržanie a zvyšovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR má zásadný význam i
na alej konkurencieschopný a dynamický priemysel a služby. Pri sú asnom zvýšení
zamestnanosti, inova ných aktivít a pridanej hodnoty je nevyhnutná orientácia na sektory a
výrobky s vysokou pridanou hodnotou a kvalitou, s vysokým podielom inovatívnych
výrobkov a nových technológií a s vyšším zhodnotením vedomostí (zvýšené nároky na
kvalifikáciu pracovnej sily).
Z tradi ných sektorov s rastovým potenciálom by mohli by smerované investície do
strojárskeho a automobilového priemyslu, hutníckeho a kovospracujúceho priemyslu,
elektrotechnického priemyslu, chemického priemyslu, drevospracujúceho a papierenského
priemyslu. K rastu pridanej hodnoty by mohli prispie investície do farmaceutického
priemyslu výroby mikroelektroniky, informa ných a komunika ných technológií.
Pre Košický kraj sú v najbližších 10 rokoch významné odvetvia založené na báze
metalurgického a strojárenského komplexu, ktoré majú v kraji tradíciu a existujú vo né
kapacity (výrobné, udské zdroje at .). Tieto tradi né sektory budú pre ekonomiku globálne
vždy potrebné. Podobne existuje tradícia a kapacity v elektrotechnickom, potravinárskom,
textilnom, chemickom, nábytkárskom a drevospracujúcom priemysle.
Nové impulzy prichádzajú s možnos ou prepojenia strojárskeho a elektrotechnického
priemyslu na automobilovú výrobu. Ako nové progresívne odvetvia sa do popredia dostávajú
informa né a komunika né technológie. Medzi doplnkové odvetvia s rozvojovým
potenciálom môžeme zaradi cestovný ruch. Geografická pozícia na hranici s Ukrajinou môže
podpori investície do služieb v oblasti logistiky a dopravy.
2.2.3 Uplat ovanie absolventov SOŠ a SOU v praxi
Cie om kapitoly je poskytnú informácie:
• o celkovom po te uchádza ov o zamestnanie, ktorí sú absolventmi stredných škôl,
z h adiska ukon enia odboru a d žky evidencie
• vyhodnoti dotazník, ktorý vypracoval odbor školstva KSK pre zamestnávate ov
• stru ne vymedzi o akávania a perspektívy
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a ) Po et a štruktúra uchádza ov o zamestnanie absolventov stredných škôl pod a
skon eného odboru.
Pod uchádza om o zamestnanie rozumieme absolventa školy, ktorý je nezamestnaný,
mladší ako 25 rokov veku, kon il sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred
menej ako 2 rokmi a nezískal prvé pravidelne platené zamestnanie.
Zber údajov ÚPSVR sa realizuje dvakrát ro ne v mesiacoch máj a september.
Štatistický významný pre uplatnenie absolventov je údaj zo septembra, nako ko v uvedenom
mesiaci sa na trhu práce umiest ujú erství absolventi po vykonaní závere ných
a maturitných skúšok.
V prílohe . 1: Tabu ka . 4
uvádzame Preh ad o štruktúre absolventov
stredných škôl pod a odborov a jednotlivých okresov ( Zdroj: ÚPSVR Bratislava –
Štatistické výsledky o nezamestnanosti absolventov a mladistvých v SR- september 2007 ).
V okrese Gelnica je najviac uchádza ov o zamestnanie z odborov ekonomika,
organizácia, obchod a služby - 20 uchádza ov (z celkového po tu uchádza ov v okrese 31% ).
V okrese Košice ( okresy Košice I.- IV. ) je najviac uchádza ov o zamestnanie
z odborov ekonomika, organizácia a služby - 140 ( 27,9%), doprava, pošty a telekomunikácie
je 66 uchádza ov ( 13 % z celkového po tu uchádza ov v okrese ).
V okrese Košice - okolie je najviac uchádza ov o zamestnanie z odborov ekonomika,
organizácia, obchod a služby – 74 ( 23,1 %), elektrotechnických - 42 ( 13,1 % ).
V okrese Michalovce je najviac uchádza ov o zamestnanie z odborov ekonomika,
organizácia a služby - 108 ( 31,5 %), po nohospodárstvo a lesné hospodárstvo - 57 ( 16,6 % ).
V okrese Rož ava je najviac uchádza ov o zamestnanie z odborov ekonomika,
organizácia a služby – 75 ( 41% ), elektrotechnických - 22 ( 12%).
V okrese Sobrance je najviac uchádza ov o zamestnanie z odborov ekonomika,
organizácia a služby - 44 ( 36 %), po nohospodárstvo - 15 ( 12,3 %). V okrese je evidovaných
18 uchádza ov v odbore elektrotechnika ( 14,8% ), aj napriek tomu, že odbory sa v okrese
nevyu ujú.
V okrese Spišská Nová Ves je najviac uchádza ov z odborov ekonomika, organizácia
a služby - 66 ( 36,9 %).
V okrese Trebišov je najviac uchádza ov z odborov ekonomika, organizácia a služby
- 147 ( 35,5 %).
ÚPSVaR registrujú uchádza ov o zamestnanie pod a miesta bydliska, z toho dôvodu
nie je možné urobi závery o absolventoch stredných škôl nachádzajúcich sa v danom okrese,
údaje informujú len o odboroch, v ktorých po et absolventov prevyšuje požiadavky trhu práce
v okrese.
V rámci KSK je najviac uchádza ov o zamestnanie z odborov ekonomika, organizácia
a služby – 674 ( 31,7%), to nasved uje že po ty žiakov v týchto odboroch prevyšujú
požiadavku trhu práce.
V porovnaní s celým Slovenskom je v rámci KSK najviac uchádza ov z odborov
doprava, pošty a telekomunikácie - 168 ( 22,6 % celoslovenského priemeru), o sved í o tom,
že absolventi týchto odborov sa ažko uplat ujú na trhu práce v KSK.
b) Po et uchádza ov o zamestnanie absolventov stredných škôl pod a d žky evidencie.
V prílohe .1: Tabu ka . 5
uvádzame preh ad o uchádza och pod a d žky
evidencie na ÚPSVR (Zdroj: ÚPSVR Bratislava – Štatistické výsledky o nezamestnanosti
absolventov a mladistvých v SR- september 2007 ).
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Úrady práce v štatistike evidujú uchádza ov o zamestnanie do 24 mesiacov a to v trojmesa ných intervaloch.
Do troch mesiacov evidencie sa na trhu práce najlepšie umiestnia absolventi z okresov
Košice- okolie ( 82,9% ), Spišská Nová Ves ( 82,7% ). Najmenej umiestnených absolventov
je z okresu Rož ava ( 65 % ) a Sobrance ( 66,4 %).
Aj ke sa všetci absolventi KSK umiestnia do 18 mesiacov, v rámci Slovenska je
po et neumiestnených absolventov v intervale od 15 do 18 mesiacov 43,1 %.
Uvedené štatistické údaje nazna ujú možnosti a potrebu reštrukturalizácie
jednotlivých odborov na školách, v okresoch a aj v rámci KSK.
c) Vyhodnotenie Dotazníka pre zamestnávate ov.
Odbor školstva KSK v septembri 2007 vypracoval a vyhodnotil dotazník (vi .
Príloha .2), ktorý bol adresovaný zamestnávate om príslušného regiónu, ktorí majú viac
ako 50 zamestnancov. Dotazník sa týkal kompetencií a pracovných zru ností absolventov,
možnosti spolupráce zamestnávate ov, iných organizácií a centier odborného vzdelávania.
Výsledky prieskumu by mali by jedným z východísk koncepcie odborného vzdelávania
v Košickom kraji.
Musíme však konštatova nízku návratnos dotazníkov (z 340 dotazníkov sa vrátilo 95
o je 27,9%).
Z k ú ových kompetencií, ktorými by mal absolvent disponova zamestnávatelia
naj astejšie uvádzajú, odbornos 58 (61,1%), aktívny prístup 52 (54,7%), výkonnos 48
(50,5%).
Za najmenej potrebné považujú podnikavos 2 (2,1%), plánovanie a organizovanie 5
(5,3%), celoživotné vzdelávanie 6 (6,3%).
Najvä šie rezervy absolventov v kompetenciách alebo pracovných zru nostiach vidia
v samostatnosti 55(57,9%), v aktívnom prístupe 51 (53,7%), schopnos rieši problémy
38(40%).
Rezervy absolventov nevidia v podnikavosti 2 (2,1%), v celoživotnom vzdelávaní 12
(12,6%).
Za najvä šie možnosti spolupráce vhodnej pre rozvoj k ú ových kompetencií
študentov vidia v ú asti na burze práce 285 (30%) a v spolupráci s rodi mi potenciálnych
žiakov 253 (26,6%). Je ale potrebné uvies , že všetky formy spolupráce uvádzané v dotazníku
považujú za dôležité o vidíme z odpovedí, ktoré sa všetky pohybujú nad 20%.
Za posledné dva roky sa najviac u zamestnávate ov uplatnili možnosti spolupráce pri
vykonávaní odbornej praxe žiakov vo firme 74 (77,9%) a možnosti spolupráce so strednou
odbornou školou 67 (70,5%).
Najmenej sa za predchádzajúce obdobie (r.2005, r.2006) uplatnila spolupráca s
Košickým samosprávnym krajom - zria ovate SŠ 8 respondentov (8,4%).
Prostredníctvom vlastných organizácií sú zamestnávatelia schopní rozvíja spoluprácu
najmä so strednou odbornou školou 77 (81,1%), formou odbornej praxe žiakov vo firme
60(63,2%).
Najmenej sú schopní rozvíja spoluprácu pri príprave a organizácii vzdelávacích akcii
a workshop - ov 11 (11,6%).
Hlavné prekážky, ktoré pod a zamestnávate ov bránia organizáciám podie a sa na
jednotlivých formách spolupráce tvoria zanedbate né percento do 7%.
Zamestnávatelia by uvítali vytvorenie centier odborného vzdelávania v rámci KSK
najmä v odboroch strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo a drevospracujúci priemysel 61
(64,2%)
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Pre organizáciu môže by podiel pri tvorbe koncepcie odborného vzdelávania s KSK
prínosom pre 32 respondentov o je 33,7%. Až 66 (69,5%) zamestnávate ov má v sú asnosti
problém so získavaním kvalifikovanej pracovnej sily najmä v profesiách nástrojár,
elektromechanik, obrába kovov, technológ, dispe er, zvára , sústružník, frézar, nastavova
CNC strojov, šitie konfekcie, pletiarenská výroba, majstri výroby - pletiare , konfekcia...
Z vyššie uvedeného je potrebné skonštatova , že je malý záujem zamestnávate ov
o alšie vzdelávanie zamestnancov, nemajú záujem o pracovníkov podnikavých schopných
plánovania. Rezervy vidíme aj v spolupráci so zria ovate om aj ke od roku 2007 sa
v podstatnej miere komunikácia zlepšila.
d) O akávania a perspektívy
V tabu ke . 6
príloha .1 uvádzame preh ad o priamych zahrani ných
investíciách v KSK ( r. 2005- 2007 Zdroj SARIO 2007), ktoré umož ujú vytvori závery pre
samosprávu, zamestnávate ov, budúcich investorov a vedenia stredných škôl. Z h adiska
alšieho rozvoja školstva v regióne je dôležité aj porovnávanie využitia kapacity stredných
škôl v jednotlivých priemyselných odvetviach. Najvä šie zastúpenie vo využití kapacity škôl
má elektrotechnický priemysel a informa né technológie 28,38% a strojársky priemysel
26,35%, najmenej hutnícky priemysel 1,64%. ( Zdroj: Odbor regionálneho rozvoja KSK) .
2.2.4 SWOT analýza udských zdrojov
KRITICKÁ OBLAS

.1 – EKONOMICKÝ ROZVOJ

Silné stránky:
• Ukon enie I. a II. etapy racionalizácie stredných škôl v Košickom kraji
• Prítomnos U. S. Steel Košice
• Existencia potenciálnych pólov rozvoja – Spišská Nová Ves a Michalovce
• Potenciál kvalifika ne a cenovo konkurencieschopnej pracovnej sily
• Priaznivejší demografický vývoj v porovnaní so SR a EÚ
• V porovnaní so SR mierne rozvinutejšie odborné stredné školstvo a technické
vysoké školstvo
• Záujem zamestnávate ov o investície v kraji a záujem o kvalifikovanú pracovnú silu
• Pomerne rozvinuté malé a stredné podnikanie v niektorých oblastiach kraja
Slabé stránky:
• Nízka miera diverzifikácie priemyslu
• Nerovnomerne rozmiestnená priemyselná výroba
• Nízka miera finalizácie a sofistikovanej výroby
• Odchod kvalifikovaných pracovných síl
• Nepriaznivá kvalifika ná štruktúra nezamestnaných
• Nepriaznivé podnikate ské prostredie pre malé a stredné podnikanie
• Zastaralý technický park odborných škôl
Príležitosti:
• Zvýšený záujem zahrani ných investorov o investovanie
• Využitie štrukturálnych fondov EÚ
• Rozvoj zahrani ného obchodu, zvýšenie exportu
15

•

Dobudovanie medzinárodných dopravných ahov

Ohrozenia:
• Zvýšenie konkuren ného tlaku po vstupe do EÚ
• Presun záujmu investorov z dôvodu lacnejšej pracovnej sily smerom na východ
• Nedostato ná absorb ná schopnos SR erpa prostriedky EÚ
• Nedostato ne efektívne podporné inštitúcie pre priame zahrani né investície a export

KRITICKÁ OBLAS .2 – UDSKÉ ZDROJE
Silné stránky:
• Vhodná demografická štruktúra obyvate stva
• Priaznivý stav prirodzeného prírastku obyvate stva
• Multikultúrna spolo enská klíma
• Košice – centrum vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, univerzitné centrum
• Vysoký podiel obyvate stva v produktívnom veku
• Schopnos obojstrannej komunikácie obyvate stva v prihrani ných oblastiach
• Programovacie obdobie 2007 – 20013 (napr. ESF – opera ný program Vzdelávanie,
OP Zamestnanos a soc. inklúzia,
Slabé stránky:
• Vysoká miera nezamestnanosti, problém dlhodobej nezamestnanosti
• Nízka životná úrove obyvate stva
• Vysoká koncentrácia neprispôsobivej asti obyvate stva
• Vysoké percento ažko vzdelávate ného obyvate stva
• Zastaranos školských budov, nedostatok financií na ich prevádzku a vybavenie
• Nedostatok informácií a motivácie obyvate stva v oblasti podnikania
• Nerozvinutos vidieckych oblastí
• Nedostato né vedomosti o hospodárskom rozvoji a ekonomickej situácii
v prihrani ných oblastiach
• Nedostato ná jazyková vybavenos (svetové jazyky) na stredných odborných školách
a stredných odborných u ilištiach
• Chýba kontinuita prípravy pedagogických zamestnancov vplyvom ich nedostato nej
motivácie
• Prítomnos odborov so slabou možnos ou uplatnenie v praxi
Príležitosti: Podpora aktivít riešiacich rómsku problematiku
• Podpora systému rekvalifikácie pracovníkov
• Dobudovanie materiálno-technickej základne školstva
• Podpora transformácie siete zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb
• Podpora partnerstva a spolupráce štátnych a neštátnych organizácií
• Zlepšením dopravnej dostupnosti zatraktívni vidiek pre podnikanie a cestovný ruch
• Rozvoj služieb, školstva a cestovného ruchu smerujúci k vytváraniu pracovných
príležitostí
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvojom hospodárskych aktivít založených na využívaní miestnych zdrojov
zabezpe i trvalú udržate nos rozvoja
Kultivovaním geofondu stabilizova ekológiu krajiny
Vytvorením garan ného fondu podporova za ínajúcich podnikate ov
Diverzifikácia výrobných podnikov, organizácií a vzdelávacích zariadení budovaním
pobo iek
Výstavbou logistických centier zlepši zásobovanie a odbyt
Rozvoj služieb
Spolupráca v rámci Vyšegrádskej štvorky (SR, R, Ma arsko, Po sko)
Výzvy v rámci Opera ného programu udské zdroje v programovacom období 20072013

Ohrozenia:
• Pokles reálnych miezd
• Rast nezamestnanosti
• Pokles po tu stálych obyvate ov obcí, strata identity obcí
• Neriešenie rómskej problematiky
• Pomalý rozvoj dopravnej infraštruktúry
• Nedobudovanie siete inštitúcií poskytujúcich služby podnikate om
• Nedostato ná inštitucionálna sie pre využívanie disponibilných finan ných zdrojov
• Prílev lacných, zahrani ím vysoko dotovaných potravín
• Absentujúca legislatíva pre odborné vzdelávanie
• Nedostato né zdroje pre modernizáciu stredných škôl modernou technikou
• Nepripravenos na eventuálne zmeny v štruktúre trhu práce
• Príliv zahrani nej kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá znehodnocuje domácu pracovnú
silu
3. Analýza sú asného stavu stredného odborného vzdelávania na školách v územnej
pôsobnosti KSK
3.1 Vývoj odborného školstva na Slovensku po roku 1990
Vývoj odborného školstva na Slovensku bol zna ne poznamenaný spolo enskou
prestavbou, zmenami vo vlastníckych vz ahoch a postupným od le ovaním škôl od podnikov
a závodov. Zria ovate om SOU boli priemyselné a po nohospodárske podniky, u ktorých
praktické vyu ovanie sa zabezpe ovalo na pracoviskách týchto firiem od 2. ro níka.
Pedagogickí zamestnanci boli zamestnancami štátu (KNV). Delimitáciou majetok prešiel pod
správu rezortov (Ministerstvo hospodárstva, ministerstvo pôdohospodárstva at .). V roku
2002 došlo k zmene zria ovate a u všetkých stredných škôl, ktorým sa stal Košický
samosprávny kraj. Uvedené zmeny mali najvä ší nepriaznivý vplyv na školy zamerané na
po nohospodárstvo, strojárstvo a niektoré odbory v službách. V sieti škôl a školských
zariadení MŠ SR nastal nekoordinovaný pohyb, pri om prevládalo chaotické zara ovanie
škôl a odborov riadiace sa len momentálnym záujmom rodi ov a žiakov bez oh adu na
vytvorené podmienky na školách a plánovanie. Zmena podmienok v spolo nosti, zavádzanie
tržného mechanizmu a zánik štátnych podnikov nepriaznivo ovplyvnil odborné vzdelávanie
na Slovensku. Vznik Diev enských odborných škôl - DOŠ napriek rýchlemu boomu sa
ukázal ako neopodstatnený, nako ko trh práce nepotreboval v takom po te takto pripravenú
pracovnú silu. Vzrástol po et obchodných akadémii – OA, odbory s ekonomickým
zameraním na SOU technicko-administratívny pracovník (TAP), na SOŠ technické a
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informatické služby (TIS), ktoré produkovali pracovnú silu, ktorú trh práce nemohol
absorbova . Otvorenie trhu, hlavne pre ázijské krajiny, spôsobilo problémy s predajom
textilných a odevných výrobkov. Z dôvodu nízkej ceny tovarov a na úkor kvality textilné
podniky prepúš ali, o malo ve ký vplyv na záujem žiakov o štúdium v odboroch, ktoré
s textilnou a odevnou výrobou priamo súviseli. Rozpad stavebných a strojárskych podnikov
spôsobil pokles záujmu žiakov o štúdium stavebných a strojárskych odboroch, odborné školy
boli nútené prepúš a svojich aj odborných pracovníkov, dostávali sa do ekonomických
problémov aj z dôvodov normatívneho financovania na žiaka školy. Nedostatok absolventov
v profesiách technického zamerania a odliv pracovnej sily z regiónov Košického kraja sa
prejavil v rokoch 2005-2007, kedy firmy prichádzajúce na trh práce už nemali dostatok
pracovníkov v odboroch strojárstvo, hutníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika. Zmena situáciu
na trhu práce a jeho potreba zastihla odborné vzdelávanie vo chvíli, kedy mnohé školy už boli
nútené združova sa, spája sa, otvára odbory zaujímavé pre žiaka, aby zachovali svoju
existenciu.
Napriek zložitému vývoju pozitívom je, že sústava študijných a u ebných odborov sa
vzh adom na požiadavky otvoreného trhu práce pravidelne aktualizovala, po et odborov
zaradených v sieti sa znížil o 570 odborov a zameraní, o prestavuje 55,2% z doterajšej
sústavy odborov, vzniklo a následne sa zaradilo 193 odborov a zameraní, o prestavuje 18,7
% z doterajšej sústavy odborov, celková zmena v roku 2005 je o 377 odborov, o je 36,5%
v sústave odborov v prospech požiadaviek trhu práce.
Nepriaznivo do vývoja odborného školstva zasiahol vznik gymnázií, najmä
súkromných a cirkevných a pokles demografickej krivky. Potreba zabezpe i dostatok
finan ných prostriedkov na odborné školy viedla Odbor školstva KSK k racionaliza ným
opatreniam. Školstvo v kraji prešlo dvoma etapami racionalizácie, ím sa nastúpila cesta
efektívneho riadenia stredného školstva a uvo nili sa prostriedky na materiálno-technické
vybavenie v školách, o predtým nebolo možné. Takto vytvorená cesta na modernizáciu
v školstve otvorila možnosti na zlepšenie prípravy odborníkov pre potreby praxe.
3.2 Vývoj odborného školstva v rámci KSK po roku 2002
Zásadnou zmenou bola zmena zria ovate a u stredných škôl. Košický samosprávny
kraj po delimitácií stredných škôl a školských zariadení musel rieši nevysporiadaný majetok
škôl, zlý technický stav budov, do ktorých sa po roku 1990 neinvestovalo a materiálnotechnické vybavenie škôl. Vývoj odborného školstva po roku 2002 v rámci KSK kopíroval
vývoj odborného školstva v rámci celého Slovenska, vzh adom na charakter oblastí
a vzdialenos od Bratislavy mal na školstvo vä ší dopad, ako v iných krajoch.
Pozitíva vo vývoji:
• dostupnos vzdelávania pre všetkých žiakov,
• vzdelávanie pre národnostné menšiny,
• kvalifikovanos pedagogických zamestnancov je na ve mi dobrej úrovni,
• vedenia škôl zvládli až na malé výnimky proces transformácie v školstve,
• zavádzanie nových odborov, experimentálne overovanie odborov,
• vybavenos škôl výpo tovou technikou, zavedenie internetu na všetkých stredných
školách,
• priebežne sa zabezpe uje alšie vzdelávanie zamestnancov škôl,
• zrealizovali sa I. a II. etapy racionalizácie siete škôl a školských zariadení
v Košickom kraji,
• vytvorenie fungujúceho modelu spolupráce KSK s riadite mi SŠ formou poradných
skupín,
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•
•

pasportizácia škôl,
postupná
modernizácia škôl a školských zariadení z uvo nených zdrojov po
racionalizácií, zlepšenie spolupráce so zamestnávate skou sférou,
• ú as v komisiách zriadených pri jednotlivých ministerstvách a pri organizáciách ním
zriadených (napr. ŠIOV).
Negatíva vo vývoji:
• nekoordinovaný nárast neštátneho školstva (súkromné a cirkevné školy),
• nekoordinované zavádzanie nových odborov a typov škôl hlavne v rokoch 1991-2000
(napr. obchod a podnikanie, technické a informatické služby),
• neukon ený experiment nového typu školy (DOŠ),
• nízky normatív na žiaka,
• nedostatok finan ných prostriedkov na modernizáciu škôl,
• rôzne podmienky pre zria ovanie stredných škôl a zavádzanie do siete MŠ SR
odborov na školách v štátnej sfére a v neštátnej sfére
• posilnenie kompetencií KŠÚ
• slabá spolupráca so zamestnávate mi a ich zapojenie do výchovno-vzdelávacieho
procesu
• neprispôsobenie u ebných plánov a osnov požiadavkám trhu práce
• vo ba na povolanie u žiaka vo veku 15 rokov
• slabá spolupráca MŠ SR a ŠIOV pri zavádzaní nových odborov do siete
• zd havý administratívny proces pri posudzovaní zmien v sieti škôl a školských
zariadení
• slabý informa ný tok z MŠ SR, ŠIOV a ŠPÚ o pripravovaných zmenách smerom,
• slabá pripravenos odborných pracovníkov v riadiacich orgánoch,
• chýbajúci systém zodpovednosti a odbornosti jednotlivých inštitúcií.
3.2.1 Vývoj odborného školstva v okrese Košice a Košice- okolie
Stredné odborné vzdelávania v okrese Košice a Košice - okolie zabezpe ovalo 6
stredných priemyselných škôl (SPŠ), 3 obchodné akadémie (OA), 1 hotelová akadémia (HA),
2 stredné zdravotnícke školy (SZŠ), 3 umelecké školy (Konzervatórium, Stredná umelecká
škola, Škola úžitkového výtvarníctva), 2 stredné po nohospodárske školy (1 Stredná
po nohospodárska a priemyselná škola a Stredná veterinárna škola) a 15 stredných odborných
u ilíš (SOU).
V dôsledku spolo enských zmien zanikli, alebo sa transformovali po nohospodárske
družstva a štátne majetky na s. r.o. , zanikli priemyselné a po nohospodárske podniky
(Mäsovýchod, Východoslovenské pekárne a cukrárne, Mlyn Košice, Pivovar Cassovia
Košice, Mliekare Košice, Vinárske závody Košice, Technika v.d. Košice, Kovoslužba
Košice, KORT Košice, Tatrasvit, OZKN), stavebné podniky (Pozemné stavby, Hutné stavby,
Mestský stavebný podnik, Okresný stavebný podnik, Inžinierske stavby). Zmeny sa dotkli aj
v oblasti služieb, kde zanikli Komunálne služby, Prior, Potraviny. Pretransformovali sa Z S
Košice, U.S.STEEL Košice, Dopravný podnik mesta Košíc. V dôsledku uvedených zmien
zanikli SOU pozemných stavieb, SOU inžinierskych stavieb, SOU pri MSP, zmeny postihli aj
ostané SOU zmenou zria ovate a. Zmeny spôsobili pretransformovanie 3 škôl na ZSŠ (ZSŠ
odevná a textilná Košice vytvorená z SOU odevného a textilného a DOŠ; Združená stredná
škola, Gemerská vytvorená z SOU služieb, SPŠ odevnej a DOŠ; ZSŠ Bocatiova Košice
vytvorená z SOU obchodného a Strednej školy podnikania Košice).
Zmeny sa dotkli aj štruktúry odborov na školách. Zaviedli sa nové odbory: obchod
a podnikanie, kozmeti ka a vizážistka, mechanik po íta ových sieti, agropodnikanie, operátor
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v odevnej, stavebnej výrobe, potravinárskej výrobe, v kovoobrábaní a službách, operátor
ekologických zariadení, programátor obrábacích strojov, pracovník marketingu, odevný
dizajn, umelecko-remeselné spracovanie textilu - gobelinárske práce, scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy, manikér - pedikér, záhradnícka výroba a služby,
polytechnika, technické lýceum, grafik tla ových médií, grafik digitálnych, mechanik
požiarnej ochrany, technické služby v autoservise. V rámci inovovaných širokoprofilovaných
odborov sa zaviedli odbory autoopravár, mechanik elektrotechnik, mechanik elektronických
zariadení. Vytvorila sa nová skupina odborov hostinský, kuchár, ašník - servírka
z pôvodných odborov kuchár, ašník servírka v pohostinstve a v reštaura ných zariadeniach.
Experimentálne sa overuje odbor kuchár - cukrár. Z dôvodov preklenutia menšieho záujmu
žiakov o štúdium v technických odborov a prepojenia odborov na ekonomiku v podnikoch sa
na SPŠ zaviedol odbor technické a informatické služby.
Z dôvodov nezáujmu o štúdium zo strany žiakov a závodov zanikli tieto odbory:
fotograf, kožušník - šitie a opravy kožušinových výrobkov, štukatér, kamenár, kachliar,
izolatér, pokrýva , podlahár, knihár - ru ná výroba, biochemik, mlynár a cestovinár,
cukrovinkár pe ivár, konzervár, sklenár, dlaždi - cestár, remenár, agronóm, mechanizátor
rastlinnej výroby, po nohospodár, mechanik zdvíhacích zariadení, mechanik chladiacich
zariadení, montér suchých stavieb.
3.2.2 Vývoj odborného školstva v okrese Michalovce
Stredné odborné vzdelávanie v okrese Michalovce zabezpe ovali 3 SPŠ, 1 SŠP, 1
OA, 2 SPOŠ, 1 SZŠ, 6 SOU, 1 HA. V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja, ako aj
v dôsledku nezáujmu o štúdium v niektorých odboroch zanikli 2 SOU po nohospodárske.
Z uvedených škôl sa spojením SOU služieb a Hotelovej akadémie v Michalovciach vytvorila
ZSŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce a od školského roku 2007/2008 zlú ením 2
SOU, 2 SPŠ a 1 SPOŠ vytvorila Združená stredná škola Michalovce.
Okres bol zameraný v prevažnej vä šine na po nohospodársku výrobu a spracovanie
produktov z po nohospodárstva. Po roku 1990 sa rozpadla ve ká as bývalých
po nohospodárskych družstiev a závodov na spracovanie po nohospodárskych produktov
(Širavár - pivovar, Zempmilk - výroba mlie nych produktov, pekárne a cukrárne, mlyny,
hydinárske závody). V dôsledku privatizácie sa výroba v niektorých závodoch obnovila,
pri om však sa už narušila spolupráca so školami a kontinuita prechodu absolventov zo škôl
do podnikov. Z priemyselných podnikov sa sprivatizovali a rozpadli závody Vihorlat, MEZ
Michalovce, Keramika Pozdišovce, Pleta v.d., OZKN Michalovce, Chemko Strážske,
Elektráre Vojany, Slovnaft Bratislava vo Vojanoch. Aj ke innos niektorých závodov bola
obnovená resp. pokra ovali vo svojej innosti pod iným názvom, iným vedením dopad na
innos stredných odborných škôl bol ve mi ve ký.
Uvedené zmeny spôsobili aj zmeny v štruktúre odborov na stredných odborných školách
v okrese Michalovce.
Experimentálne sa v rámci programu Phare overovali odbory: základy techniky, technik
v strojárstve, technik v stavite stve.
Zanikli, alebo sa dlhodobo neotvorili tieto odbory: obrába kovov, nástrojár, mechanik
nastavova , agropodnikate , po nohospodár, klampiar, keramik - modelovanie, kamenár,
umelecký ková a zámo ník, dláži - cestár, biochemik, potravinárska výroba, mechanik
opravár - po nohospodárka technika rastlinnej výroby, umelecko-remeselné spracúvanie
dreva, umelecký stolár.
Zaviedli sa nové odbory: mechanik požiarnej ochrany, operátor stavebnej techniky, mechanik
po íta ových sietí, hostinský, elektrotechnika (SOU), hotelová akadémia, kozmeti ka
a vizážistka, modelárstvo a návrhárstvo odevov, manažment regionálneho cestovného ruchu.
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3.2.3 Vývoj odborného školstva v okrese Trebišov
Stredné odborné vzdelávanie v okrese zabezpe ovali 2 SPŠ, 6 SOU, 2 OA, 2 DOŠ.
SPŠ zabezpe ovali vyu ovanie v okresnom meste (SPŠ potravinárska a Stredná pedagogická
škola), neskôr sa školy spojili pod ZSŠ. Z existujúcich 6 SOU bolo presunuté pod iného
zria ovate a 1 SOU (cirkevná škola). Z 3 SOU, 2 DOŠ a 1 OA vznikli neskoršie 3 Spojené
školy.
Okres je charakteristický po nohospodárskou výrobou, rozpad a privatizácia podnikov
a závodov mala ve ký dopad na vývoj škôl, štruktúru odborov na školách a ohrozovalo
samotnú existenciu škôl. V okresnom meste zanikli potravinárske závody: cukrovar, DEVA okoládov a, mäsokombinát, Frucona - konzerváre . Výroba bola obnovená len
v okoládovni, aj to iasto ne. Uvedená situácia spôsobila zmeny v záujme o štúdium hlavne
v odboroch potravinárskych. V okrese zanikli aj priemyselné závody: vagónka, Nový domov
- nábytkáre , ŽSR.
V dôsledku uvedených zmien zanikli odbory: železni iar, mechanik opravár - ko ajové
vozidla, alúnnik, obrába kovov, po nohospodár, debnár, záhradník, mechanizátor rastlinnej
výroby, agromechanizátor - opravár, pestovate - vinohradníctvo, pestovate - ovocinárstvo
a v elárstvo, potravinárstvo - spracúvanie múky, potravinárstvo - spracúvanie mäsa,
potravinárstvo - potravinár- kvalitár.
Experimentálne sa overoval odbor po nohospodárstvo - farmárstvo, po nohospodárstvo –
služby. Experimentálne overovanie bolo ukon ené neúspešne.
Zaviedli sa nové odbory: pracovník pre záhradnú tvorbu, zele a služby, pracovník
marketingu, operátor odevnej výroby, kozmeti ka a vizážistka.
Vyu ovanie v slovenskom a ma arskom jazyku sa uskuto uje na Spojenej škole ierna nad
Tisou, Spojenej škole Krá ovský Chlmec, SOU po nohospodárskom Pribeník a SOU
Vini ky.
3.2.4 Vývoj odborného školstva v okrese Spišská Nová Ves
Stredné odborné vzdelávanie v okrese zabezpe ovali 4 SPŠ, 1 SPOŠ, 1 OA, 1 DOŠ, 1
HA a 4 SOU. V priebehu rokov 1990 - 2007 sa spojila HA a SOU služieb pod ZSŠ
hotelových služieb a obchodu, SOU nábytkárske, DOŠ a SPŠ drevárska vytvorili Združenú
školu, SPOŠ a OA vytvorili Spojenú školu. V dôsledku zna ného poklesu žiakov na SOU
energetickom Krompachy a SOU energetickom Krompachy, ako aj v dôsledku zmeny
vlastníckych vz ahov v Krompachoch sa uvedené školy vy lenili zo zria ovate skej
pôsobnosti KSK a vytvorili ZSŠ Krompachy v zria ovate skej pôsobnosti SEZ a.s.
Krompachy. V okrese zanikli alebo zmenili majite a: Nový domov, ŽELBA ( baníctvo),
textilná fabrika, Mliekare , geologický prieskum, Kovohuty Krompachy, SEZ Krompachy.
Zanikli odbory: obrába kovov, mechanik - administratívna technika, podlahár,
umelecký stolár, umelecký alúnnik a dekoratér, obchodník
Vznikli odbory mechatronika, technické lýceum, stavite stvo, dekoratívne
výtvarníctvo, manažment cestovného ruchu, geodézia a kartografia.
3.2.5 Vývoj odborného školstva v okrese Rož ava
V okrese Rož ava zaško ovanie v strednom odbornom školstva zabezpe ovali
1 SPŠ, 1 OA, 1 HA, 1 DOŠ a 6 SOU. Oblas bola charakteristická kombináciou baníckeho,
strojárskeho, po nohospodárskeho a odbormi zameranými na služby. Úpadok baníctva a zánik
strojárskych závodov mal negatívny vplyv na alšie fungovanie SOU. Priniesol so sebou
spojenie škôl (SOU Dobšiná a SOU Nižná Slaná), zmenu štruktúry odborov na bývalom
baníckom u ilišti. Zanikli alebo boli sprivatizované podniky: ba a Nižná Slaná, hydinárske
závody, stavebné podniky, komunálne služby, JRD a štátne majetky.
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Zanikli alebo sa pre nezáujem neotvárali odbory: obrába kovov, lakovník, stolár,
strojný mechanik- stroje a zariadenia, maliar, murár, obchodný pracovník, mechanik –
chladiace zariadenia, mäsiar - údenár, alúnnik, tesár, mechanizácia po nohospodárstva
a lesného hospodárstva, záhradník, mechanizátor lesnej výroby, mechanizátor rastlinnej
výroby.
Zaradili sa do siete nové odbory: chovate - chov koní a jazdectvo, umelecký stolár,
pracovník marketingu.
3.2.6 Vývoj odborného školstva v okrese Sobrance
Stredné odborné školstvo je v okrese zastúpené 1 OA a 1 SOU po nohospodárskym
v meste Sobrance. Školy zabezpe ujú odborné vzdelávanie pod a požiadaviek regiónu. SOU
bolo prepojené na po nohospodárske družstva a štátne majetky, z ktorých ve ká as
v dôsledku privatizácie zanikla, z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné do siete SOU zaradi
nové odbory so zameraním na služby, a vytvori nový typ školy zameranej na ekonomiku –
OA. Prechodom pod zria ovate skú pôsobnos KSK sa z obidvoch typov škôl vytvorila
Spojená škola Sobrance.
Na škole sa z dôvodu nezáujmu neotvárajú odbory: strojný mechanik, mechanik
opravár - po nohospodárska technika rastlinnej výroby, mechanik opravár - renovácia
po nohospodárskej techniky a ková stvo, agromechanizátor - opravár, po nohospodár,
mechanizátor rastlinnej výroby.
Zaviedli sa nové odbory: ašník, servírka, kuchár. Experimentálne sa overuje odbor:
podnikate pre rozvoj vidieka.
3.2.7 Vývoj odborného školstva v okrese Gelnica
Stredné odborné školstvo je v okrese zastúpené 1 OA a 1 SOU v meste Prakovce.
SOU bolo zriadené z dôvodov zabezpe enia kvalifikovaných odborníkov z oblasti strojárstva.
Z dôvodov záujmu žiakov o ekonomické odbory sa vytvorila DOŠ, ktorá zanikla
a namiesto DOŠ vznikla OA. V meste pôsobil strojársky závod, ktorý po privatizácií išiel do
iasto ného útlmu, ím sa stratila prepojenos závodu so školou. Uvedený dôvod spôsobil
zmenu a zavedenie nových odborov zameraných hlavne na služby. Dlhodobo sa nevyu ujú
odbory: nástrojár, obrába kovov, strojný mechanik. Zaviedli sa do siete nové odbory:
hostinský, hostinská, autoopravár - mechanik.
3.3. Skladba študijných a u ebných odborov pod a skupín odborov na stredných
školách v územnej pôsobnosti KSK
Školy v zria ovate skej pôsobnosti KSK zabezpe ujú zaško ovanie v 22 skupinách
odborov. V sieti škôl nie sú zastúpené odbory zo skupiny 27- technická chémia silikátov,
skupiny 32- spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi, skupiny 34- polygrafia,
spracúvanie papiera, filmu a fotografie.
Celkovo sa zabezpe uje príprava v 358 odboroch, najvä šie zastúpenie v odboroch
majú odbory zo skupiny 82- umenie, úžitkové umenie a ru ná umelecko-remeselná výroba
(hlavne odbory na umeleckých školách - konzervatórium, stredná umelecká škola a škola
úžitkového výtvarníctva), vysoké zastúpenie majú aj odbory zo skupiny 23 a 24 - strojárstvo
(v sieti odborov sú však aj odbory, ktoré sa dlhodobo nevyu ujú na školách - obrába kovov:
univerzálne obrábanie, sústruženie, frézovanie, brúsenie), najmenej sú zastúpené odbory zo
skupiny 28 - technická chémia ostatná (chemik pre údržbu textilných a iných výrobkov
a alšie služby), o štúdium v odboroch nie je záujem, z uvedeného dôvodu sa zatvorilo aj
jediné stredisko zabezpe ujúce odborný výcvik (ZSŠ Gemerská Košice), zo skupiny odborov
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34 - polygrafia sa v kraji vyu uje len na SOU Ostrovského Košice (odbory grafik tla ových
médií a grafik digitálnych médií).
V sieti škôl sú uvádzané odbory, ktoré sa dlhodobo nevyu ujú. Sú to odbory: tesár,
štukatér, kamenár, kachliar, izolatér, pokrýva , podlahár, knihár, cukrovinkár a pe ivár,
konzervár, mlynár a cestovinár, dlaždi - cestár, sklenár, nástrojár, mechanizátor rastlinnej
výroby, hydinár, opravár po nohospodárskych strojov, debnár, pestovate , obchodný
pracovník, potravinárstvo, pletiar, keramik - modelovanie, kožušník - šitie a oprava
kožušinových výrobkov.
V sú asnosti je na trhu práce najvä ší záujem o žiakov z odborov: obrába kovov,
kraj írka, kaderník, murár, kuchár a ašník. Minimálny záujem aj napriek záujmu
zamestnávate ov je o štúdium v odboroch obrába kovov, kraj írka.
Vývoj po tu žiakov na jednotlivých skupinách odborov uvádzame v tabu ke:
Skupina odborov
Rok 2004
2005
2006
2007
2 008(predpoklad
22 hutníctvo
600
594
691
828
850
23 strojárstvo
878
773
711
604
590
a ostatná
kovospracúvacia
výroba SOŠ
24 strojárstvo
2 196
2 285
2 054
1 533
1400
a ostatná
kovospracúvacia
výroba SOU
26 elektrotechnika 3 747
3 738
3 462
2 928
2800
28 technická
43
23
11
2
0
chémia ostatná
29 potravinárstvo
598
572
549
518
480
31 textil a
525
491
482
117
90
odevníctvo
33 spracúvanie
881
937
805
617
590
dreva a výroba
hudobných
nástrojov
34 polygrafia,
0
22
0
12
30
spracúvanie
papiera, filmu a
fotografie
35 stavite stvo
0
0
0
15
15
36 stavebníctvo,
1 514
1 425
1 315 1
1 242
1 100
geodézia a
kartografia
37 doprava, pošty
1 962
1 857
1 813
1 706
1 600
a telekomunikácie
39 špeciálne
1 249
1 204
1 194
1 164
1 100
technické odbory
42
482
469
430
290
200
po nohospodárstvo
a lesné
hospodárstvo SOŠ
43 veterinárne
171
163
155
167
180
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vedy
45
516
488
475
494
470
po nohospodárstvo
a lesné
hospodárstvo SOU
53 zdravotníctvo
1 849
1 866
1 857
1 862
1 850
63 ekonomika
7 163
7 012
6 974
6 737
6 600
a organizácia,
obchod a služby
SOŠ
64 ekonomika
3 156
3 087
2 964
2 872
2 600
a organizácia,
obchod a služby
SOU
76 u ite stvo
495
478
462
453
4 40
82 umenie,
666
684
740
851
900
úžitkové umenie
a ru ná umeleckoremeselná výroba
SOŠ
85 umenie,
185
135
119
100
120
úžitkové umenie
a ru ná umeleckoremeselná výroba
SOU
Predpoklad je stanovený na základe záujmu o štúdium (Školské výpo tové stredisko
Michalovce).
Nárast predpokladáme v skupine odborov hutníctvo najmä v aka ve mi dobrej
marketingovej stratégií zo strany SOU hutníckeho Košice
a SPŠ hutníckej Košice
v spolupráci so zamestnávate om U.S.STEEL Košice. V skupine odborov umenie je
momentálne vyšší záujem (konzervatórium , škola úžitkového výtvarníctva). Záujem
prevyšuje plánovaný po et žiakov v skupine odborov 63 ekonomické služby (odbor hotelová
akadémia) a v skupine odborov 53- zdravotníctvo (odbor farmaceutický laborant). Pokles
predpokladáme v odboroch skupiny 36- stavebníctvo, geodézia a kartografia( murár, maliar,
inštalatér) a v skupine 31- textil a odevníctvo (kraj írka a operátor textilnej výroby).
3.4 Materiálno- technické zabezpe enie odborného vzdelávania
Zo strany KSK je nevyhnutné sledovanie efektívnosti vynaložených finan ných
prostriedkov zo štátneho rozpo tu, normatívnych a nenormatívnych na výchovno-vzdelávací
proces, na vytvorenie a modernizáciu materiálno-technického zabezpe enia jednotlivých
stredných škôl na školách, ktoré sú v zria ovate skej pôsobnosti KSK.
Problémy sú v zlom technickom stave, v roz ahlosti školských objektov, o v zna nej
miere zvyšuje náklady na prevádzku. Za nevyhnutne preto považujeme vytváranie centier
odborného vzdelávania, ím sa zabezpe í lepšie využitie štátnych zdrojov a zárove možnos
sústredenia materiálno- technického vybavenia do jedného centra.
V danej oblasti je možnos získavania finan ných prostriedkov aj formou
predkladania projektov na modernizáciu škôl a školský ch zariadení.
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V rámci svojich finan ných možností KSK prispieval jednotlivým školám investície
na opravu a modernizáciu.
Možností pre alšie skvalit ovanie materiálno- technického vybavenia škôl sú
nasledovné:
- zisk z odpredaja prebyto ného majetku v správe škôl a školských zariadení investova
do obnovy a modernizácie škôl
- z vlastných zdrojov zabezpe ova investície vedúce k znižovaniu energetickej
náro nosti prevádzok školských objektov a na odstránenie havarijných stavov
- maximálne využíva priestory spravované školami, vypracova analýzu potrieb
hnute ného majetku a návrhov na odpredaj prebyto ného majetku
- podávanie projektov na získanie nenávratných finan ných prostriedkov a ich použitie
na rekonštrukciu a modernizáciu
- poskytovanie služieb verejnosti školou ( rekvalifika né kurzy, prenájom telocvi ne,
prenájom u ební, vyu ovanie cudzích jazykov, práce s po íta om, prenájom auly,
reštaura né služby, prevádzka autoškoly, zvára ská škola, prenájom školského bufetu,
vzdelávanie predsedov predmetových komisií, prenájom automatov, vzdelávanie
v rámci projektov)
Poskytovanie služieb verejnosti na školách v zria ovate skej pôsobnosti KSK uvádzame
v prílohe .1: Tabu ka .7
3.5 Kvalifikovanos u ite ov stredných odborných škôl
U itelia stredných škôl musia ma vysokoškolské vzdelanie druhého stup a. Stupe
štúdia je magisterský alebo inžiniersky. Získaná u ite ská kvalifikácia má neobmedzenú
platnos .
U itelia, ktorí získali u ite skú kvalifikáciu v minulosti, ale ich aprobácia je vzh adom
na zmeny v školstve nepotrebná majú možnos získa novú kvalifikáciu formou
rekvalifikácie. Kvalifikovaní u itelia majú možnos vzdeláva sa aj v alšej forme štúdiarozširujúcom štúdiu. Medzi alšie formy štúdia patrí aj príprava vedúcich pedagogických
pracovníkov, priebežné vzdelávanie, špecializa né ( inova né štúdium ), špecializa né
kvalifika né štúdium a rozširujúce štúdium. Aj ke po et študentov u ite stva na univerzitách
rastie, na školy nastupuje iba as z nich. Prí inou sú výrazne atraktívnejšie pracovné
a sociálne podmienky v iných oblastiach ( hlavne u ite ov cudzích jazykov a informatiky ),
ako aj dôsledok ekonomického a spolo enského nedocenenia významu u ite skej práce,
ažkých pracovných podmienok bez možností regenerácie. Vznikajú problémy aj so
štruktúrou u ite ov, vzrastá po et u ite ov dôchodcov a zvyšuje sa feminizácia na školách. Zo
strany Ministerstva školstva SR sa pripravujú zmeny hlavne v oblasti kariérneho rastu
u ite ov.
V nasledujúcej tabu ke uvádzame Prognózu žiakov a u ite ov SOŠ v rámci Slovenska
( Zdroj: ÚIPŠ Bratislava 2001)
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Žiaci
93 268
88 027
83 124
78 399
74 879
73 135
72 263

U itelia
11 992
11318
10 687
10 080
9 627
9 403
9 291

Z tabu ky je evidentný pokles v po te u ite ov pôsobiacich na SOŠ, v porovnaní
s rokom 2009 je v roku 2015 pokles o 2 701 ( t.j. o 22,5 % ). Predpokladáme, že v rámci KSK
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sa uvedená prognóza pre SR prejaví podobne v poklese žiakov a s tým súvisiacim poklesom
u ite ov.
Na základe požiadavky Ministerstva školstva SR sa každé štyri roky uskuto uje
zis ovanie kvalifikovanosti u ite ov a odbornosti vyu ovania regionálneho školstva. V roku
2007 v rámci KSK je nasledovná kvalifikovanos u ite ov na odborných školách (Združené
stredné školy - ZSŠ, Spojené školy - SŠ, Stredné odborné školy - SOŠ, Stredné odborné
u iliš a- SOU)
Tabu ka: Kvalifikovanos u ite ov v rámci KSK
( Zdroj: OŠ KSK- podklady od riadite ov škôl )
Typ školy Kvalifikovaní( % ) Nekvalifikovaní ( % )
ZSŠ
545
( 94,6 )
31
( 5,4 )
SŠ
232
( 94,3 )
14
( 5,7 )
SOŠ
1 055 ( 96,9 )
33
( 3,1 )
SOU
929
( 96,8 )
31
( 3,2 )
Spolu
2 721 ( 96,1 )
109
( 3,9 )
Najvyššia kvalifikovanos je na SOŠ, najnižšia na SŠ.

Spolu u ite ov
576
246
1 088
960
2 830

3.6 Školské stravovanie a ubytovanie žiakov
Stravovanie a ubytovanie žiakov stredných škôl je zabezpe ené školskými stravovacími
zariadeniami a domovmi mládeže, ktoré sú sú as ou stredných škôl. Uvedené školské
zariadenia v sú asnej dobe kapacitne posta ujú záujmu zo strany stredoškolákov. Pod a
preh adu za posledných osem rokov evidujeme najviac stravujúcich sa žiakov na
osemro ných gymnáziách cca 70 %, na SPŠ – 40-50 % a dlhodobo najnižší záujem o stravu je
na stredných odborných u ilištiach – 10-20 %. V roku 2007 sa v rámci všetkých škôl
stravovalo priemerne 11 300 žiakov, o je len 32 % z celkového po tu žiakov.
Prí iny pomerne nízkeho záujmu o stravovanie sú
nepriaznivá sociálna situácia,
stravovacie návyky získané v rodinách a nezáujem stredoškolskej mládeže o stravovanie.
V dôsledku nezáujmu o stravovanie, poklesu demografického vývoja a prechodom na
normatívne financovanie došlo k nevyhnutnej racionalizácii v stravovacích a ubytovacích
zariadeniach zo strany zria ovate a. Napriek tomu, je v každom regióne zabezpe ené
dostatok stravovacích a ubytovacích zariadení, ktorých preh ad pod a jednotlivých regiónoch
uvádzame v prílohe .1: Tabu ka . 8.
Je predpoklad, že pri aktívnom zapojení sa zamestnávate ov do výchovno-vzdelávacieho
procesu (vznik centier odborného vzdelávania) a iasto nou dotáciou nákladov na
stravovanie a ubytovanie žiakov dôjde k reštrukturalizácií stravovacích a ubytovacích
zariadení pod a aktuálnych potrieb.
4. Financovanie stredných škôl a školských zariadení v zria ovate skej pôsobnosti
KSK - sú asný stav a predpokladaný vývoj
Odbor školstva v rámci preneseného výkonu štátnej správy realizuje financovanie škôl
vo svojej zria ovate skej pôsobnosti normatívne ur eným objemom finan ných prostriedkov,
ktoré pride uje Ministerstvo školstva za po et žiakov týchto škôl. Samotný proces
financovania upravuje zákon . 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády . 2/2004 Z.z., ktorým
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sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finan ných prostriedkov zo štátneho rozpo tu pre základné
školy, stredné školy, strediská praktického vyu ovania, základné umelecké školy a školské
zariadenia v znení neskorších predpisov. V podmienkach samosprávneho kraja je proces
rozpo tovania upravený zásadami tvorby rozpo tu odsúhlasenými Zastupite stvom
Košického samosprávneho kraja.
Výšku normatívnych finan ných prostriedkov, ktorú odbor školstva pride uje
jednotlivým školám vo svojej zria ovate skej pôsobnosti na kalendárny rok vychádza
z podrobných analýz v mzdovej a prevádzkovej oblasti.
Podkladovým materiálom pre rozpo tovanie miezd a odvodov sú platové inventúry,
ktoré školy vyp ajú prostredníctvom informa ného systému „Modul platových inventúr“ a
odosielajú požadované ukazovatele zria ovate ovi. Po ty pedagogických a nepedagogických
zamestnancov sú prehodnocované metodikom odboru školstva v rámci organizácie školského
roka s cie om ich optimalizácie k po tom žiakov s priamou finan nou väzbou na výšku
pride ovaného rozpo tu. Do rozpo tovania miezd okrem záväzných mzdových ukazovate ov
/tarifné platy, zvýšenie platovej triedy, príplatky za riadenie, príplatky za nad asy, príplatok
za innos triedneho u ite a, iné nárokové príplatky, jubilejné odmeny, platové postupy,
odmeny a osobné príplatky vo výške minimálne 6 % k tarifným platom, valorizácia,
doplnkové dôchodkové poistenie, poistné fondy, odchodné/ odbor školstva zaviedol systém
motivácie ako nenárokovej zložky mzdy, ktorá závisí od plnenia nasledovných kritérií :
• porovnanie po tu pedagogických zamestnancov k po tom v zmysle nariadenia
vlády . 2/2004 Z.z.,
• porovnanie po tu nepedagogických zamestnancov k po tom v zmysle nariadenia
vlády . 2/2004 Z.z.,
• po et nekvalifikovaných zamestnancov,
• úspešnos žiakov - % uplatnenia absolventov v praxi, úspešnos žiakov - %
umiestnenia absolventov na vysokých školách,
• záväzky z neuhradených faktúr školy po lehote splatnosti,
• % využitia kapacity školy,
• medziro ný nárast príjmov.
Plnenie jednotlivých kritérií je bodovo hodnotené so zapo ítaním finan ných prostriedkov do
rozpo tov škôl.
V oblasti rozpo tovania prevádzky sú podkladovým materiálom uzávierkové ro né
erpania výdavkov škôl, prostredníctvom ktorých analyzujeme erpania fixnej zložky
rozpo tu /energie, nájom/, variabilnej zložky rozpo tu a porovnávame s predchádzajúcim
obdobím, ím kontrolujeme vývoj efektívnosti vynakladania finan ných prostriedkov
jednotlivými školami. Sú as ou analýz sú príjmy z prenájmov, ktoré školy získavajú
z majetku im zvereného do správy. Tieto údaje sú východiskové pre stanovenie výšky
rozpo tu prevádzky.
Odbor školstva pripravuje analýzu výsledkov spracovaných energetických auditov, na
základe ktorej pristúpime k opatreniam na zníženie energetickej náro nosti budov. Opatrenia
budú postupovo a asovo realizované s cie om získa o najvyššie úspory z energií v asovo
krátkom období.
V priebehu rozpo tového roka odbor školstva rieši rôzne havarijné situácie školských
objektov a ú elovými opravami a údržbou majetku zlepšujeme podmienky výchovnovzdelávacieho procesu.
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5. Vízia, strategické zámery a ciele
vzdelávania

v oblasti rozvoja stredného odborného

5.1 Vízia a moderná škola budúcnosti
Je rok 2020. Stredné školy Košického kraja zav šili svoju etapu formovania a sie
stredných škôl a školských zariadení v Košickom kraji tvorí kompaktný celok s rôznorodou
škálou odborov, ktoré požaduje trh práce v jednotlivých regiónoch. Zmenil sa celý Košický
kraj. Podniky, ktoré boli konkurencieschopné v ase vstupu SR do EÚ zaznamenali nebývalý
rozmach. Ich charakteristiky v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho možno zhrnú do nieko kých bodov:
1. Vysoká pridaná hodnota, výstupy relatívne nenáro né na kapitálové investície, avšak
náro né na kvalifikovanú pracovnú silu. Klasickým príkladom sú rôzne IKT
spolo nosti, poradenské spolo nosti (napríklad v oblasti ekonomiky, architektúry,
kreatívneho dizajnu a pod.), investi ne stredne až nízko-náro né výskumné ústavy.
2. Spolo nosti, ktorých možnos konkurencie je územne spätá. Patria sem rôzne
spolo nosti poskytujúce služby v oblasti domáceho cestovného ruchu, advokátske
a právne kancelárie a pod.
3. Investi ne silné medzinárodné (najmä európske) koncerny, ktorých manažment nie je
orientovaný na krátkodobý zisk (Siemens, Hygiene Products). Tí z ve kých
investorov, ktorí v regióne investovali s cie om krátkodobému zisku (oby ajne
z nízkej pracovnej sily), už pôsobia v tretích, menej rozvinutých krajinách. Finan ný
impulz, ktoré priniesli na za iatku, však bol prospešný na rozbehnutie mnohých
malých a stredných podnikov, pôsobiacich spo iatku ako
lánky ich
subdodávate ských sietí.
Tento vplyv rozvíjajúcej sa podnikovej sféry zmenil stredné školstvo Košického kraja.
Stredné školy na ceste k svojej stabilizácií prešli cestou racionalizácie, ktorá znamenala pre
školy s neefektívnym riadením a malou schopnos ou konkurova rýchlo sa rozvíjajúcim
školám spojenie resp. združenie sa do škôl s po tami žiakov 800 -1500. Vytvorili sa otvorené
vzdelávacie inštitúcie s vlastnými školskými programami schopné na základe partnerstva s
firmami zabezpe ova kvalifikovaných pracovníkov - stredné kádre zapájajúce sa úspešne do
pracovného procesu. Rozšíril sa po et úspešných žiakov stredných škôl pokra ujúcich na
technických vysokých školách, nako ko spolupráca firiem s vysokou pridanou hodnotou so
strednými školami sa rozšírila. Stredné školy uzatvorili zmluvy s firmami o spolupráci a svoje
školské vzdelávacie programy pripravujú v spolupráci s odborníkmi z praxe. Absolventi už
nie sú nútení z finan ných dôvodov odchádza za prácou do zahrani ia, nachádzajú
uplatnenie aj v svojich regiónoch. V zahrani í už nepracujú ako nekvalifikovaní pracovníci,
naopak uplat ujú sa ako kvalifikované stredoškolské a vysokoškolské kádre.
Stredné školy ako vzdelávacie centrá zabezpe ujú zaško ovanie a rekvalifikácie pre
firmy, podie ajú sa na celoživotnom vzdelávaní obyvate stva a vzdelávacie programy pružne
prispôsobujú požiadavkám praxe. Výsledkom racionalizácie a zefektív ovania riadenia škôl
uvo nené finan né prostriedky sa investovali do materiálno technického vybavenia škôl
a dielní. Vytvorili sa moderné vzdelávacie centrá s dobrým technickým vybavením
poskytujúce služby a zaškolenia v jednotlivých skupinách odborov pre stredné školy
Košického kraja a preško ovaných pracovníkov firiem. Niektoré školy vytvorili centrá
odborného vzdelávania s moderným vybavením a poskytujú svoje služby i školám z celého
Slovenska.
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Košice sa stali významným centrom vzdelávania celého regiónu a križovatkou stretávania
sa a výmeny skúseností európskeho multimodálneho koridoru Terst – Bratislava – Žilina –
Košice – vov a doplnkového severojužného dopravného koridoru Rzeszów – Vyšný
Komárnik – Prešov – Košice – Milhos – Miskolc. Organizujú sa tu konferencie na
celosvetovej a medzinárodnej úrovní. Pred vstupom do EÚ Košický kraj hrani il s dvomi
krajinami, dnes leží v prihrani nej zóne Európskej únie. Vzh adom na to, že ide aj o kultúrnu
lingvistickú a historickú spätos s nieko komiliónovým trhom bývalého Sovietskeho zväzu,
predstavuje akúsi funkciu mosta medzi Východom a Západom. Stredné školy vytvárajúce
partnerstva na tejto báze sú zdrojom informácií pre ostatné školy na Slovensku, postupujúca
nadregionálna spolupráca niektoré z nich zmenila na školy, kde študujú i žiaci okolitých
štátov.
Silne prosperujúce stredné školy rozšírili svoju innos v oblasti podnikania, rozvíjajúci
sa cestovný ruch umožnil stredným školám rozvinú podnikate ské innosti aj v oblasti
poskytujúcej služby. Stredné školy sa zmenili na prosperujúce vzdelávacie inštitúcie
moderného charakteru.
Moderná, dobre organizovaná a efektívna, úspešná škola je orientovaná na žiaka,
podporuje jeho tvorivos , aktivitu, rozvíjanie k ú ových kompetencií. Vytváranie
dobrého mena, obrazu školy je založené na spokojnosti žiakov, motivácii a vzdelaní u ite ov,
úspešnosti absolventov, kvalite vzdelávania, riadení kvality školy, ponúkanom vzdelávacom
programe a jeho nap aní, priestorových kapacitách, materiálno-technickom vybavení, na
získavaní dostato ného množstva finan ných prostriedkov pre školu aj z grantov, nadácií,
fondov, projektov. Charakterizuje ju pestros a kvalita vyu ovacích a mimo vyu ovacích
inností, kultúra školy, mimoriadne úspechy reprezentujúcich žiakov a pedagogických
osobností školy, kooperácia s partnermi školy, ú inný marketing, medializácia dobrých
výsledkov a procesy autoevaluácie.
Škola systematicky monitoruje procesy a ich výsledky v najdôležitejších oblastiach
svojej kvality:
1. Strategické plánovanie školy
Škola má vypracovanú jasnú filozofiu svojej budúcnosti, aby bola úspešná.
V strategickom plánovaní má definované svoje poslania a ciele na jeho dosiahnutie. Vízia
školy je v súlade s o akávaním a potrebami sociálnych partnerov, v súlade s uznávanými
hodnotami a perspektívami spolo nosti. Je logicky rozpracovaná do dlhodobých cie ov školy
a detailne rozpracovaná do krátkodobých realiza ných cie ov. Škola je pripravená reagova
na potreby trhu práce zmenami vo svojej vzdelávacej ponuke.
2. Školský vzdelávací program
Na základe štátneho vzdelávacieho programu má škola vytvorený vlastný vzdelávací
program, ktorý je v súlade s požiadavkami a o akávaním zamestnávate ov regiónu a tiež
potenciálnych potrieb trhu práce. Zmeny v školskom vzdelávacom programe konzultuje so
zria ovate om, zamestnávate mi, vysokými školami a odbornými zväzmi. Program je
založený na rozvíjaní k ú ových kompetencií žiakov.
3. Pedagogickí zamestnanci školy a ich rozvoj
Zamestnanci školy sa vyzna ujú odbornos ou, kladným postojom k svojej práci,
k žiakom, k vzdelávaniu sa. U itelia sa podie ajú na riadení školy, spolupracujú v tímoch,
uprednost ujú metódy a formy vzájomnej spolupráce. Škola im vytvára dostato ný priestor na
ich odborný rast.
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4. Priestorové a materiálno-technické podmienky, finan né podmienky školy
Uvedené podmienky školy sú adekvátne naplánovanému vzdelávaciemu programu školy
a jeho nap aniu. Škola disponuje odbornými u eb ami, laboratóriami, telocvi ami,
ihriskami, diel ami, má prístup k centrám odborného vzdelávania. Škola alej disponuje
modernými informa no-komunika nými technológiami (po íta e, interaktívne tabule,
internet, audiovizuálna technika), ktorých využívanie je nedelite nou sú as ou vzdelávacieho
procesu.
Škola má dostato né finan né zabezpe enie, vybudovaný viaczdrojový systém
financovania, ktorý tvoria finan né prostriedky zo štátneho rozpo tu, spolufinancovanie zo
strany zamestnávate ov, z obecných a regionálnych zdrojov, z celoštátnych rozvojových
grantov, z grantov fondov EÚ, zisk z vlastnej podnikate skej innosti, poskytovaných
služieb, príspevky a dary od rodi ov.
5. Klíma školy
Úspešná škola vytvára otvorené, priate ské, kultúrne prostredie, s pozitívnymi
medzi udskými vz ahmi. Riadite , u itelia a žiaci rešpektujú ciele a hodnotový systém školy,
ktorá ponúka príjemné, bezpe né, nestereotypné prostredie pre žiakov a u ite ov, ktorí sú
motivovaní dosahova o najlepšie výsledky.
6. Manažment školy a poradenstvo
Úlohou manažmentu školy je zabezpe i , aby škola vo svojom demokratickom
prostredí, racionálnym využívaním udských, materiálno-technických, priestorových
a finan ných zdrojov, sama mohla, chcela a vedela udržiava sa a rozvíja , inovova
a transformova svoju kultúru partnermi žiadaným smerom. Výchovné poradenstvo a prístup
k informáciám sú funk ne za lenené v organiza nej schéme školy. Systém poradenských
služieb, informa ný systém o uplatnení absolventov školy, vo ba vzdelávacej a profesijnej
cesty je k dispozícii záujemcom. innos výchovného poradcu, vedúcich predmetových
komisií a alších vedúcich metodických orgánov na škole je prepojená s kvalitou procesu
výu by, v súlade s požiadavkami partnerov školy.
7. Spolupráca s vonkajšími partnermi školy, marketing
Škola spolupracuje, permanentne komunikuje s okolím o svojej kvalite, uvedomuje si
svoje postavenie a potrebnos v regióne, porovnáva sa s najlepšími, buduje sa vzájomná úcta
a dôvera, aktívna spolupráca medzi pedagógmi, žiakmi, rodi mi a širokou verejnos ou.
Škola spolupracuje s radou rodi ov, školskými poradenskými zariadeniami, miestnymi
a regionálnymi inštitúciami, vysokými a základnými školami, so zria ovate om,
zamestnávate mi a alšími sociálnymi partnermi, vrátane zahrani ných. Pre úspešnú
odbornú školu je kontakt s potenciálnymi zamestnávate mi rozhodujúci, svoju vzdelávaciu
ponuku pružne prispôsobuje potrebám pracovného trhu. Zis ovanie požiadaviek
zamestnávate ov prebieha naj astejšie priamou komunikáciou, ktorou dochádza
k identifikácií potrebných remeselných zru ností a kvantifikácií absolventov jednotlivých
odborov.
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5.2 Strategické zámery a ciele v oblasti stredného odborného vzdelávania.
Pre oblas odborného vzdelávania boli formulované ciele Lisabonskej stratégie a boli
premietnuté do priorít a princípov v Kodanskej deklarácií na obdobie do roku 2010.
Vychádzajúc zo stanovených strategických zámerov a potrieb regionálneho trhu práce
na obdobie do roku 2020 pre Košický kraj sú ako prioritné nasledujúce ciele:
Strategický zámer . 1:
Kvalitný a efektívny systém odborného vzdelávania a prípravy
Cie 1.1: Skvalit ovanie odbornej prípravy u ite ov a majstrov odborného výcviku
v spolupráci so zamestnávate mi a ich požiadavkami a potrebami regionálneho trhu práce.
Cie 1.2: Rozvíjanie a identifikovanie nových zru ností v spolupráci so zamestnávate mi pre
spolo nos založenú na vedomostiach
Cie 1.3: Zabezpe enie prístupu k informa ným a komunika ným technológiám a softwarom
používanými zamestnávate mi
Cie 1.4: Zvýšenie záujmu žiakov o prírodovedné a technické odbory
Cie 1.5: Efektívne využívanie optimálnych zdrojov
Strategický zámer . 2:
Rovnaký prístup všetkých osôb k odbornému vzdelávaniu a príprave
Cie 2.1: Vytvorenie otvoreného prostredia pre vzdelávanie
Cie 2.2: Zvýšenie prí ažlivosti odborného vzdelávania
Cie 2.3: Podporovanie aktívneho ob ianstva, rovných príležitostí a sociálnej spolupatri nosti
Cie 2.4: Podporovanie odborného vzdelávania na gymnáziách
Strategický zámer . 3:
Otvorený systém odborného vzdelávania a prípravy
Cie 3.1: Posilnenie vz ahov medzi svetom práce, výskumom a celou spolo nos ou
Cie 3.2: Rozvíjanie podnikate ského myslenia
Cie 3.3: Skvalit ovanie prípravy žiakov a u ite ov v oblasti cudzích jazykov a využívania
prostriedkov IKT
Cie 3.4: Zvyšovanie výmenných pobytov a rozvíjanie európskej spolupráce
Strategický cie 1.1
Skvalit ovanie odbornej prípravy u ite ov a majstrov odborného výcviku v spolupráci so
zamestnávate mi a ich požiadavkami a potrebami regionálneho trhu práce.
K ú ové úlohy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenie cie a 1.1:
• stabilizovanie kvalifikovaných odborných u ite ov a majstrov odbornej prípravy na
stredných školách zlepšením ich materiálneho a finan ného zabezpe enia
• riešenie postavenia výchovných poradcov na stredných školách
• zabezpe enie celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov zameraného na
využívanie nových priemyselných technológií
• vytvorenie optimálnych podmienok pre pedagogických zamestnancov na získanie
takých kompetencií v oblasti IKT, ktoré im umožnia ahší prístup k informáciám a
u ah ia im orientáciu v spolo nosti založenej na vedomostiach
• zabezpe enie výmeny skúseností medzi odbornými u ite mi organizovaním
odborných seminárov na stredných školách a centrách odborného vzdelávania
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
po et chýbajúcich kvalifikovaných u ite ov v oblasti odborného vzdelávania
percento u ite ov a majstrov, ktorí sa alej vzdelávajú,
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po et nekvalifikovane odu ených hodín,
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
hodnotenie vekovej štruktúry u ite ov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy ( alej
OVP),
zlepšenie pracovných podmienok a finan ného ohodnotenia u ite ov stredných škôl.
Strategický cie 1.2
Rozvíjanie a identifikovanie nových zru ností v spolupráci so zamestnávate mi pre
spolo nos založenú na vedomostiach
K ú ové úlohy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenie cie a 1.2:
• stanovenie nových zru ností v spolupráci so zamestnávate om a ich za lenenie do
výchovno-vzdelávacieho procesu ako sú as školského vzdelávacieho programu
• optimalizácia siete škôl zabezpe ujúcich vzdelávanie v jednotlivých odboroch
• reagovanie na trendy vývoja zamestnanosti v regióne
• zabezpe enie súladu medzi vzdelávaním (profilácia absolventa) a potrebami trhu
práce tvorbou inovatívnych školských vzdelávacích programov,
• zabezpe enie moderného a kvalitného materiálno-technické vybavenia odborných
u ební,
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
po et vzdelávajúcich sa odborných u ite ov v oblastiach potrebných pre zamestnávate a
percento žiakov zamestnaných u spolupracujúceho zamestnávate a
po et vzdelávacích programov založených na základe potrieb a požiadaviek
zamestnávate ov,
percento absolventov, ktorí sa uplatnili na trhu práce v inej, ako získanej kvalifikácií.
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
hodnotenie vzdelávacích programov a stredných škôl z h adiska ich efektívnosti,
hodnotenie vedomostí a zru ností žiakov ukon ujúcich štúdium maturitnou skúškou/
závere nou skúškou v oblasti OVP,
hodnotenie odbornej praxe v škole/podniku,
zabezpe enie súladu medzi vzdelávaním (profilácia absolventa) a potrebami trhu práce na
tvorbou školských vzdelávacích programov,
materiálno-technické vybavenie odborných u ební a priestorov pre praktickú výuku
Strategický cie 1.3
Zabezpe enie prístupu k informa ným a komunika ným technológiám a softvérom
používanými zamestnávate mi
K ú ové úlohy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenie cie a 1.3:
• v spolupráci so zamestnávate mi zavádza vyu ovanie softvéru s ktorým budú žiaci
pracova u zamestnávate a,
• pripravova kvalitný, didakticky dobre spracovaný obsahu pod a potrieb
zamestnávate a a jeho zapracovanie do školského vzdelávacieho programu,
• vytvára virtuálne u ebnice a zabezpe enie prístupu k nim,
• podporovanie maximálneho využívania inovatívnych metód výu by a u enia
založených na IKT, nových foriem vzdelávania a alšieho vzdelávania ako aj
dištan né formy vzdelávania.
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Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
percento predmetov využívajúcich IKT na základe dohody so spolupracujúcim
zamestnávate om
po et vzdelávacích programov vyniknutých na základe potrieb a požiadaviek
zamestnávate ov,
po et virtuálnych u ebníc
po et programov dištan ného vzdelávania pre u ite ov, pre žiakov
po et virtuálnych u ebníc
po et programov dištan ného vzdelávania pre u ite ov, pre žiakov
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
kvalita IKT na školách,
zabezpe enie súladu medzi vzdelávaním (profilácia absolventa) a potrebami trhu práce,
materiálno-technické vybavenie odborných u ební (vrátane IKT)
Strategický cie 1.4
Zvýšenie záujmu žiakov o prírodovedné a technické odbory
K ú ové úlohy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenie cie a 1.4:
• zvýši marketingové aktivity odborných škôl tak, aby sa zvýšil záujem žiakov ZŠ
o odborné vzdelávanie
• inovova obsah vzdelávania zavádzaním novej techniky, technológie, pracovných
postupov, nových materiálov a vedecko-technických a ekonomických informácií do
školského vzdelávacieho programu v spolupráci so zamestnávate mi
• motivova mladých udí k štúdiu a k profesijnej dráhe v odboroch matematiky,
prírodných vied a techniky z h adiska krátkodobého a strednodobého horizontu,
poradenstvo pri vo be vzdelávacej cesty a povolania,
• zabezpe i technické vybavenie centier odborného vzdelávania porovnate né
s podmienkami praxe.
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
rast po tu žiakov prijatých v technických odborov (stredoškolské štúdium, postsekundárne
štúdium),
rast po tu absolventov v týchto odboroch pod a pohlavia,
po et inovovaných programov
po et novovybudovaných odborných u ební v školách a centrách odborného vzdelávania
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
kvalitnejšie stratégie škôl s cie om podpori žiakov v štúdiu prírodovedných vied,
technických predmetov a matematiky a podpori výu bu týchto predmetov.
Strategický cie 1.5
Efektívne využívanie dostupných zdrojov
K ú ové úlohy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenie cie a 1.5:
• spravodlivé a ú inné pride ovanie finan ných prostriedkov zo strany zria ovate a
KSK stredným školám tak, aby sa u ah il a zefektívnil prístup k vzdelávaniu pod a
požiadaviek trhu práce a kvalita odborného vzdelávania,
• efektívne a racionálne využívanie štrukturálnych a sociálnych fondov
predovšetkým na inova né a rozvojové programy,
• odstránenie nedostatkov v starostlivosti o majetok zvýšením objemu prostriedkov
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tak v oblasti kapitálových výdajov ako aj v oblasti neinvesti ných výdavkov,
• spracova systémov hodnotenia a zabezpe ovania kvality odborného vzdelávania v
stredných odborných školách v zria ovate skej pôsobnosti,
• rozvíjanie potenciálu partnerstva medzi zria ovate om, strednými školami
a zamestnávate mi,
• rozvíjanie inovatívneho potenciálu a vybavenosti škôl, ich otvorenosti vo i
spolo nosti a väzby k sociálnemu prostrediu vytváraním siete spolupracujúcich
sociálnych partnerstiev,
• vytvorenie novej štruktúry komunikácie so sociálnymi partnermi na všetkých
úrovniach OVP.
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
celkové výdavky na OVP pod a druhu školy,
priemerná mesa ná mzda pedagogických zamestnancov,
preh ad využívania štrukturálnych a sociálnych fondov.
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
vývoj finan ných normatívov na žiaka v oblasti OVP,
preh ad koeficientov náro nosti neinvesti ných výdavkov na žiaka.
Strategický cie 2.1
Vytvorenie otvoreného prostredia pre vzdelávanie
K ú ové úlohy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenie cie a 2.1
• rozšírenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu na stredných odborných školách
prostredníctvom poskytovaných informácií a poradenstva o všetkých možnostiach a
príležitostiach,
• vytvorenie efektívneho a funk ného systém poradenstva pre vo bu povolania
a kariérny rast na stredných školách,
• vypracovanie flexibilných vzdelávacích programov s rôznou d žkou štúdia
(dlhodobé, krátkodobé a rýchlokurzy) na stredných odborných školách
v zria ovate skej pôsobnosti KSK a centrách odborného vzdelávania,
• zabezpe enie prístupu k vzdelávaniu pre všetkých tak, aby sa mohli uplatni
v spolo nosti založenej na vedomostiach.
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
percento úspešnosti absolventov vzdelávacích programov,
podiel mládeže, ktorá pred asne opustila vzdelávanie,
po et vzniknutých a zaniknutých odborov,
miera redukcie a inovácie odborov vo vz ahu k meniacim sa požiadavkám trhu práce,
po et programov, ktoré školy akreditovali
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
možnosti, starostlivosti o deti a existencia flexibilných študijných plánoch,
možnosti alšieho vzdelávania u ite ov,
odborná kompetencia poradcov v oblasti OVP,
spolupráca zamestnávate ov so školami,
monitorovanie trhu práce za ú elom predvídania zmien kvalifika ných potrieb trhu práce,
hodnotenie školských vzdelávacích programov,
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Strategický cie 2.2
Zvýšenie prí ažlivosti vzdelávania
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši v záujme naplnenia cie a 2.2:
• motivovanie mladých udí k tomu, aby pokra ovali vo svojom vzdelávaní aj po
ukon ení povinnej školskej dochádzky,
• rozvíjanie kvality udských zdrojov v systéme riadenia vzdelávacej sústavy,
• vytvorenie novej štruktúry komunikácie so sociálnymi partnermi,
• budovanie systému alšieho vzdelávania v súlade s požiadavkami spolo nosti a trhu
práce,
• rozšírenie funkcie škôl v oblasti odb. vzdelávania s dôrazom na vytváranie
konkuren ného prostredia,
• podporovanie rozvoja dištan ného vzdelávania a budovania virtuálneho vzdelávania,
• podporovanie vzdelávania znevýhodnenej a rizikovej skupiny populácie tvorbou
špecifických programov a kurzov,
• podporovanie vzdelávania talentovaných a mimoriadne nadaných jedincov,
• podporovanie individualizácie a diferenciácie vzdelávacieho procesu na všetkých
stup och OVP,
• h adanie spôsobov zvyšovania atraktivity vzdelávania v rámci formálnych
vzdelávacích systémov,
• prehlbovanie kultúry u enia a zvyšovanie informovanosti potenciálnych žiakov.
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
po et vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov
po et programov pre dištan né vzdelávanie vypracovaných SŠ pre žiakov v rámci
projektov ESF,
po et vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny obyvate stva
podiel mládeže, ktorá pred asne opustila vzdelávanie,
po et vzniknutých a zaniknutých odborov,
miera redukcie a inovácie odborov vo vz ahu k meniacim sa požiadavkám trhu práce,
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
hodnotenie programov pre znevýhodnené, rizikové, talentované skupiny mládeže,
podmienky vytvárané SŠ pre alšie vzdelávania u ite ov ,
odborná kompetencia poradcov v oblasti OVP,
rozširovanie po tu vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny obyvate stva,
motivácia rizikových skupín žiakov ku vzdelávaniu,
kvalita spolupráce zamestnávate ov so školami,
monitorovanie regionálneho trhu práce SOŠ za ú elom predvídania kvalifika ných zmien
pre potreby trhu práce.
Strategický cie 2.3
Podporovanie aktívneho ob ianstva, rovných príležitostí a sociálnej spolupatri nosti
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši :
• podporovanie štúdia hodnôt demokracie a demokratickej ú asti všetkých partnerov
školy ako prípravy na aktívne ob ianstvo,
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•
•
•
•
•
•
•
•

za lenenie myšlienky rovných príležitostí do cie ov a praktického fungovanie
systémov OVP,
zabezpe enie spravodlivého prístupu k získavaniu kvalifikácií pre znevýhodnené
skupiny žiakov a podpora ich vzdelávania,
motivovanie mladých udí k tomu, aby pokra ovali vo svojom vzdelávaní aj po
ukon ení povinnej školskej dochádzky,
využívanie medzinárodnej spolupráce stredných škôl pri tvorbe školských
vzdelávacích programov,
podporovanie vzdelávania znevýhodnenej a rizikovej skupiny populácie zmenou
metód a foriem vzdelávania,
podporovanie vzdelávania talentovaných a mimoriadne nadaných jedincov,
podporovanie individualizácie a diferenciácie vzdelávacieho procesu na všetkých
stup och OVP,
prehlbovanie kultúry u enia a zvyšovanie informovanosti potenciálnych žiakov o
sociálnych a ekonomických prínosoch vzdelávania.

Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
percento ú asti žiakov, rodi ov a alších zainteresovaných strán na riadení škôl,
po et kurzov na objednávku (zamestnávatelia, komunity, združenia, komory, atd.),
podiel mládeže, ktorá pred asne opustila vzdelávanie,
miera redukcie a inovácie odborov vo vz ahu k meniacim sa požiadavkám trhu práce,
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
hodnotenie programov pre znevýhodnené, rizikové, talentované skupiny mládeže,
možnosti alšieho vzdelávania u ite ov,
príklady za lenenia znevýhodnených skupín do procesu OVP s cie om ich motivova
k získaniu formálnej kvalifikácie
rozširovanie po tu vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny obyvate stva,
metódy motivácie rizikových skupín obyvate stva ku vzdelávaniu,
spolupráca zamestnávate ov so školami,
hodnotenie nových metód a foriem vzdelávania na stredných školách.
Strategický cie 2.4:
Podporovanie odbornej prípravy na gymnáziách
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši :
• zvyšovanie záujmu žiakov o prírodovedné predmety,
• zara ovanie informácií o technických aplikáciách do vyu ovania prírodovedných
predmetov,
• zvyšovanie záujmu žiakov o štúdium informatiky,
• zara ovanie využívania prostriedkov IKT do vyu ovania všetkých predmetov,
• zlepšenie materiálno-technického zabezpe enia vyu ovania laboratórnych cvi ení,
• uskuto ovanie exkurzií do priemyselných podnikov a laboratórií vysokých škôl.
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
po et žiakov hlásiacich sa na technické a prírodovedné smery štúdia
po et školských vzdelávacích programov so zaradením informácií o technických
aplikáciách
po et novo otvorených tried so zameraním na informatiku
po et školských vzdelávacích programov so zaradením využívania prostriedkov IKT vo
vyu ovaní ostatných predmetov
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po et novovybudovaných laboratórií
po et uskuto nených exkurzií
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
vývoj záujmu žiakov o prírodovedné predmety
spôsoby využívania IKT vo vyu ovaní ostatných predmetov
vývoj záujmu žiakov o informatiku
Strategický cie 3.1
Posilnenie vz ahov medzi svetom práce, výskumom a spolo nos ou
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši :
• prehlbovanie spolupráce medzi systémami OVP a zamestnávate mi,
• prehlbovanie spolupráce medzi systémami OVP a vysokými školami,
• rozvíjanie kvality udských zdrojov v systéme riadenia vzdelávacej sústavy na základe
manažérstva kvality,
Nástroje e na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
percento žiakov v základnej odbornej príprave s možnos ou praxe priamo
u zamestnávate a,
po et stredných škôl spolupracujúcich s vysokou školou v oblasti OVP,
po et stredných škôl – držite ov certifikátu systému manažérstva kvality
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
školské vzdelávacie programy so spoluú as ou zamestnávate a
školské vzdelávacie programy so spoluú as ou spolupracujúcej vysokej školy
prípadové štúdie popisujúce spôsoby, ktorými sa vzdelávacie inštitúcie usilujú získa
partnerov, ktorí nie sú zapojení do vzdelávacieho procesu,
hodnotenie vzdelávacích programov.
výsledky auditu u stredných škôl s certifikátom manažérstva kvality
Strategický cie 3.2
Rozvíjanie podnikate ského myslenia
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši :
• posil ovanie individuálnej iniciatívy a tvorivosti v školských vzdelávacích systémoch
s cie om rozvíja podnikate ské myslenie,
• zlepšenie informovanosti žiakov o možnostiach podnikania po ukon ení štúdia,
• poskytovanie tých kompetencií u žiakov, ktoré sú potrebné k založeniu a
k prevádzkovaniu podniku,
• motivovanie mladých udí k tomu, aby pokra ovali vo svojom vzdelávaní aj po
ukon ení povinnej školskej dochádzky a získali vzdelanie umož ujúce im založi
firmu,
• vzdelávania u ite ov v oblasti podnikate ského myslenia
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
percento vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich poradenstvo pre oblas podnikania,
po et školských programov so zapracovanými predmetmi o založení firmy(cvi né firmy,
ba ové školy, at .),
po et školských programov, ktorých as ou je vypracovanie podnikate ských plánov,
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po et vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny obyvate stva v
oblasti podnikania,
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
hodnotenie programov pre žiakov stredných škôl obsahujúcich ako predmet, resp. sú as
tvorbu podnikate ských plánov,
hodnotenie programov pre znevýhodnené, rizikové a talentované skupiny obyvate stva,
ponuka vzdelávacích aktivít ako alšie vzdelávania podnikate ov,
rozširovanie po tu vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny obyvate stva v
oblasti podnikania,
motivácia rizikových skupín žiakov ku vzdelávaniu pre podnikanie,
spolupráca zamestnávate ov/podnikate ov so školami,
Strategický cie 3.3
Skvalit ovanie prípravy žiakov a u ite ov v oblasti cudzích jazykov a využívania
prostriedkov IKT
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši :
• podporovanie štúdia dvoch, v prípade potreby viac cudzích jazykov a posil ovanie
vedomia významu štúdia cudzích jazykov na stredných školách,
• motivovanie mladých udí k tomu, aby pokra ovali vo svojom jazykovom vzdelávaní
aj po ukon ení povinnej školskej dochádzky,
• zdokona ovanie a prispôsobenie spôsobov a foriem podpory štúdia a praktického
používania cudzích jazykov,
• podporovanie škôl pri uplat ovaní ú inných metód výu by a pri zvyšovaní motivácie
v pokra ovaní štúdia cudzích jazykov aj v neskoršom veku,
• motivovanie u ite ov a vytváranie podmienok pre
ich celoživotné jazykové
vzdelávanie aj v neskorších fázach života,
• vytvorenie vzdelávacích kurzov formou krúžkov jazykového vzdelávania na všetkých
typoch stredných škôl s využitím vzdelávacích poukazov
• využívanie medzinárodnej spolupráce medzi strednými školami na výmenné pobyty
a zdokonalenie ich jazykových zru ností ,
• podporovanie vzdelávania znevýhodnenej a rizikovej skupiny populácie tvorbou
špecifických jazykových programov a kurzov,
• podporovanie jazykového vzdelávania talentovaných a mimoriadne nadaných
jedincov,
• h adanie spôsobov zvyšovania atraktivity vzdelávania v rámci formálnych
vzdelávacích systémov, ale aj v rámci neformálnych vzdelávacích systémov,
• prehlbovanie kultúry u enia a zvyšovanie informovanosti žiakov o sociálnych a
ekonomických prínosoch vzdelávania.
• podporovanie štúdia informatiky na stredných školách,
• motivovanie mladých udí k tomu, aby pokra ovali vo svojom informatickom
vzdelávaní aj po ukon ení povinnej školskej dochádzky,
• motivovanie u ite ov a vytváranie podmienok pre
ich informatické celoživotné
vzdelávanie
• vytvorenie vzdelávacích kurzov formou krúžkov informatického vzdelávania na
všetkých typoch stredných škôl s využitím vzdelávacích poukazov
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•

podporovanie informatického vzdelávania talentovaných a mimoriadne nadaných
jedincov,

Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu :
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
percento žiakov, ktorí dosiahnu ur itú úrove jazykovej spôsobilosti v dvoch cudzích
jazykov (spolo ný európsky referen ný systém hodnotenia jazykových spôsobilostí),
percento žiakov, ktorí dosiahnu ur itú úrove jazykovej spôsobilosti v jednom cudzom
jazyku (spolo ný európsky referen ný systém hodnotenia jazykových spôsobilostí),
percento u ite ov s jazykovou spôsobilos ou,
percento u ite ov stredných škôl zapojených v jazykových programoch,
percento žiakov zo znevýhodnených a rizikových skupín zapojených do jazykového
vzdelávania,
po et programov orientovaných na výu bu rómskeho jazyka/jazyka národnostných menšín,
po et jazykových laboratórií na stredných školách
percento u ite ov cudzích jazykov, ktorí mali v priebehu svojho štúdia možnos priameho
kontaktu s kultúrou a krajinou v ktorej sa daným jazykom hovorí,
percento žiakov, ktorí dosiahnu ur itú úrove informatickej spôsobilosti (ECDL,
CISCO,...),
percento u ite ov s informatickou spôsobilos ou (ECDL, CISCO,...),
percento u ite ov stredných škôl zapojených v informatických programoch.
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
metódy a spôsoby výu by cudzích jazykov,
úrove a efektívne využívanie jazykových u ební, laboratórií
úrove materiálno-technického vybavenia,
spôsoby a formy podpory štúdia a praktického používania cudzích jazykov,
spôsoby a formy podpory štúdia a praktického používania IKT na vyu ovaní.
Strategický cie 3.4
Zvyšovanie výmenných pobytov a rozvíjanie európskej spolupráce
K ú ové problémy, ktoré je potrebné rieši :
podporovanie využívania mobilitných programov pre jednotlivcov a vzdelávacie
inštitúcie,
podporovanie žiakov, mládeže, pedagógov a partnerov v oblasti OVP pre pozitívne
a aktívne vnímanie významu mobilitných a výmenných stáží,
propagovanie slovenského OVP v Európe pri výmenných pobytoch stredných škôl
Nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu:
Kvantitatívne nástroje: ukazovatele
podiel žiakov a u ite ov v Košickom kraji, ktorí absolvovali výmenné jazykové stáže,
jazykovú prípravu, pedagogickú, odbornú stáž v rámci výmenných pobytov a medzinárodnej
spolupráce škôl,
po et a štruktúra zahrani ných žiakov a u ite ov z EÚ sveta, ktorí
absolvujú odbornú/pedagogickú/jazykovú prípravu v SR.
Kvalitatívne nástroje: oblasti výmeny skúseností
financovanie, miera ú asti a geografické rozloženie Európskych a slovenských
mobilitných programov.
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V rámci tejto kapitoly boli zadefinované strategické zámery a úlohy. Materiál sa
dotýka rozvoja celej sústavy vzdelávania a prípravy v Košickom kraji vo vz ahu k
jednotlivým sektorom ekonomiky a partnerom participujúcich na vzdelávaní a príprave.
Zmysel celého dokumentu je na rtnú strategickú líniu rozvoja vzdelávania. Žijeme v dobe
prudkých a ažko predvídate ných spolo enských zmien, ktoré sa týkajú Slovenskej
republiky. Popri nenápadných ale prenikavých zmenách podmienok každodenného života –
technických, politických, spolo enských a udských sú tu ve ké procesy európske a globálne,
ktoré ovplyv ujú postavenie a poslanie vzdelávacích sústav výchovy a u enia sa. Ciele a
zámery v tomto dokumente umožnia jasnejšie sformulova priority a strategické zámery
vzdelávacej sústavy aj v oblasti OVP a zárove poskytujú hlavné argumenty pre vo bu
konkrétnych ciest, nástrojov ich realizácie.

5.3 Zásady riadenia a asový harmonogram
Pri implementácií Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na školách
v zria ovate skej pôsobnosti KSK a jej hodnotení budeme využíva kvalitatívne
a kvantitatívne nástroje na podporu a sledovanie alšieho postupu.
Pri nap aní strategických zámerov v rámci KROV KSK a asovania jednotlivých
opatrení nesmieme zabudnú na prostredie v ktorom sa škola nachádza.

Neštátne stredné
školy v regióne
(cirkevné
a súkromné)

KSK
– zria ovate

Základná škola

Stredná
škola
KSK

Stredné školy
mimo regiónu

Zamestnávate ,
ÚPSVaR

Vysoká
škola
Hlavnou úlohou zria ovate a bude implementácia KROV KSK. Významným
poslaním základnej školy je príprava žiakov pre pokra ovanie v štúdiu na strednej škole
v rámci vzdelávacej cesty. Úrady práce, sov. vecí a rodiny plnia svoju úlohu pri evidencií
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záujemcov o prácu, pri om spolupracujú s ostatnými zložkami. Z poh adu realizácie
strategických zámerov je prioritou významnejšie zapoji zamestnávate ov do VVP na školách
a do vybudovania COV.
Pre zabezpe enie postupu na jednotlivých úrovniach navrhujeme nasledujúce
opatrenia realizova v rámci asovej osi:
5.3.1 Koordina ná, operatívna a výkonná funkcia nad Koncepciou odborného vzdelávania
Z: OŠ KSK
T: 09/2008 – trvalo
Výstup: Každoro ne správa o postupe a stave opatrení vyplývajúcich z Koncepcie odborného
vzdelávania
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: všetky ciele
5.3.2

Vytvorenie pracovných skupín pod a skupín študijných a u ebných odborov
a regiónov v zložení zástupca KSK, riaditelia SŠ, zástupcovia zamestnávate ov
a zástupcovia úradov práce.
Z: OŠ KSK
T: 09/2008
Výstup : pracovné skupiny v Košiciach, Rož ave, Spišská Nová ves, Trebišov, Michalovce
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: všetky ciele strategického zámeru .1

5.3.3

Priebežné hodnotiace správy vypracovávajú a predkladajú vedúci pracovných skupín
na úrovni špecifických cie ov.
Z: vedúci pracovných skupín
T: 06/2009 – trvalo
Výstup: správy
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: všetky ciele

5.3.4 Správa o stave a plnení Koncepcie odborného vzdelávania pre zastupite stvo
Z: OŠ KSK
T: 09/2009 - trvalo
Výstup: hodnotiaca správa
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: všetky ciele 1.1, cie 1.2, cie 1.3,
cie 3.1
5.4. Zmena štruktúry stredných škôl – opatrenia
Zámerom OŠ KSK je, aby stredné odborné školstvo bolo flexibilné t.j. dokázalo
pružne reagova na terajšie a budúce potreby trhu práce, poskytovalo možnosti štúdia v
odboroch, ktoré sú špecifické pre daný región, zoh ad ovalo špecifiká jednotlivých škôl
v regióne, zabezpe ilo dostupnos ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu pre všetkých
žiakov v regióne.
Pre splnenie uvedených zámerov je nevyhnutné optimalizova sie odborov v stredných
odborných školách:
• štruktúra škôl v jednotlivých regiónoch musí zoh ad ova potreby priemyselných
a po nohospodárskych podnikov v regióne a reagova na trendy vývoja v regióne,
• vytvori predpoklady pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce,
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•

vytvori podmienky pre pokra ovanie v štúdiu formou nadstavbového,
pomaturitného, špecializa ného a rekvalifika ného štúdia,
• vzdelanie dostupné pre všetkých.
Pri riešení prepojenosti odborného vzdelávania na trh práce je zrejmé, že úplná
prepojenos a vyhovenie požiadavkám trhu práce nie je možné, je nevyhnutné rešpektova aj
požiadavky žiakov a zákonných zástupcov žiakov, ako aj možný dopad na regionálne
špecifiká. Kapacity škôl využíva na zabezpe enie celoživotného vzdelávania a vzdelávania
dospelých.
5.4.1

V krátkodobom horizonte do roku 2010 spracova na základe analýzy potrieb trhu
práce a požiadaviek vysokých škôl návrh optimalizácie siete odborov a stredných
odborných škôl v zria ovate skej pôsobnosti KSK, ím sa zárove vyprofilujú
zamerania stredných odborných škôl
Z: OŠ KSK, vytvorené pracovné skupiny
T: 12/2008 – 12/2010
Výstup: optimalizovaná sie stredných škôl a školských zariadení
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.2, cie 3.1, cie 1.5
5.4.2

V strednodobom horizonte do roku 2015 podpori SŠ v premene na otvorené
inštitúcie zabezpe ujúce celoživotné vzdelávanie pre potreby zamestnávate ov aj
formou služieb pre verejnos :
– aktuálna ponuka rekvalifika ných kurzov pre zamestnancov firmy
– vzdelávací programov pre žiakov kon iacich získaním osved enia pre ur itú
technológiu vo výrobe at .
Z: Riaditelia SŠ
T: 09/2009 – trvalo
Výstup: 1. Aktuálna ponuka rekvalifika ných kurzov pre zamestnancov firmy,
2. Aktuálna ponuka vzdelávacích programov pre žiakov kon iacich získaním
osved enia pre ur itú technológiu vo výrobe
3. Aktuálna ponuka v oblasti vzdelávania cudzích jazykov
4. Aktuálna ponuka v oblasti vzdelávania využívania IKT
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.2, cie 2.1
5.4.3

V dlhodobom horizonte do roku 2020 vytvára optimálnu sie stredných
odborných škôl Košického kraja spolupracujúcich so zamestnávate mi
a pripravujúcich pod a ich odborných požiadaviek.
Z: OŠ KSK
T: 09/2010 – 09/2020
Výstup medziro ne: 1. Správa o stave a úrovni výchovno-vzdelávacích výsledkov školy
2. Správa OŠ KSK o stave a úrovni odborného vzdelávania v Košickom kraji
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.2, cie 2.1
5.5 Budovanie centier odborného vzdelávania – opatrenia
Na základe strategických cie ov uvedených v kapitole 5.2 navrhujeme
v asovom
horizonte do dvoch rokov vytvori skupinu stredných škôl, ktoré získajú štatút centier
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odborného vzdelávania pre príslušné odborné zameranie. V týchto centrách chceme
spoluprácou zainteresovaných strán vytvori kvalitné podmienky pre praktickú i teoretickú
prípravu, pre zavedenie nových technológií tak, aby absolvent odbornej školy tieto ovládal.
Ostatné dostupné stredné odborné školy podobného zamerania budú v rámci odbornej
prípravy žiakov napojené na centrum. Zárove centrá budú slúži zamestnávate om i na
preško ovanie ich zamestnancov. Na druhej strane sa budú žiaci pripravova pre svoje
povolanie aj v podmienkach zamestnávate ov. Po as svojej existencie sa centrá budú vyvíja
a prispôsobova požiadavkám praxe.
Týmto spôsobom máme záujem vytvori v odborných školách také podmienky, ktoré
svojou úrov ou a priamym prepojením so zamestnávate mi dokážu priláka žiakov aj
z prihrani ných regiónov a to s cie om poskytnú kvalitné vzdelanie dávajúce absolventovi
predpoklad uplatnenia i už v mieste svojho bydliska, v našom kraji, alebo v ktoromko vek
regióne EÚ.
Schéma Centra odborného vzdelávania:
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V záujme zabezpe enia reformy odborného vzdelávania a prípravy a v záujme skvalitnenie
prípravy žiakov a v súlade s požiadavkami zamestnávate ov a trhu práce Odbor školstva KSK
odporú a pri vytvorení Centier odborného vzdelávania, ktoré budú zabezpe ova innosti
pod a svojich zameraní pre Košický kraj:
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5.5.1 Zasadnutie pracovných skupín a navrhnutie centra odborného vzdelávania
Z: OŠ KSK
T: 12/2008 – trvalo
Výstup: Zoznam centier s materiálno – technickým zabezpe ením, jeho zameraním a ur ením
skupiny odborov pre ktoré bude centrum zabezpe ova svoje aktivity
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.1, cie 1.2, cie 3.1
5.5.2 Zasadnutie pracovných skupín pod a zameraní centier a schválenie štatútu centra
Z: OŠ KSK
T: 10/2008 – trvalo
Výstup: Štatút centra
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.1, cie 1.2, cie 1.5
5.5.3

Prehodnoti odbory v sieti pod a požiadaviek praxe a navrhnú OŠ KSK sústavu
odborov pod a skupín pre ktoré centrum bude budované
Z: Vedúci pracovných skupín
T: 12/2008 – 12/2010
Výstup: Výstup návrh na zmeny v sieti stredných škôl MŠ SR
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.1, cie 1.2, cie 1.5
5.5.4

V rámci Centier odbornej praxe sa zamera na prípravu stredno-technických
prevádzkových manažérskych funkcií podnikov (majstrov odborného výcviku)
a manažérov malých podnikov, na prípravu
na získavanie certifikátov na
prevádzkovanie živností a malých podnikov, umož ova žiakom študijných odborov
získanie výu ných listov, medzinárodne platných jazykových certifikátov a
medzinárodne platných certifikátov ovládania IKT
Z: Vedúci pracovných skupín
T: 10/2008 – trvalo
Výstup: Ponukový list aktivít centra odborného vzdelávania
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.3, cie 2.1, cie 3.1, cie 3.2
5.5.5

V procese tvorby Centier odborného vzdelávania komunikova so zamestnávate mi za
ú elom profilácie a finan ného zabezpe enia ich mat. technického vybavenia
Z: OŠ KSK, riaditelia COV
T: 10/2008 – trvalo
Výstup: materiálno-technické vybavenie COV
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.3, cie 2.1, cie 3.1, cie 3.2
5.6 Programy celoživotného vzdelávania v SOŠ – opatrenia
V dôsledku rozvoja technológií, premeny trhu práce, zmeny spolo enskoekonomických podmienok už v sú asnej dobe neposta uje len získanie ur itého stup a
vzdelávania, ale je nevyhnutná potreba celoživotného vzdelávania s cie om – vytvori
podmienky pre poskytovanie možností a ú asti na vzdelávaní pre všetkých ob anov.
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Cie om KSK je rozšíri formy poskytovania alšieho vzdelávania, realizova kroky, ktoré
budú viac motivova školy, lepšie využívanie potenciálu škôl pre vzdelávanie dospelých.
Špecifickou vrstvou obyvate stva, ktorého vzdelávanie je potrebné rieši sú ob ania zo
sociálne znevýhodneného prostredia, osobitne ob ania, ktorí z nejakých dôvodov nenadobudli
žiadnu kvalifikáciu( neukon ili stredoškolské štúdium ani základné vzdelanie). Zámerom
KSK je vytvori také podmienky na školách, aby boli schopné prevádza celoživotné
vzdelávanie formou kurzov na doplnenie základného vzdelávania a následne možnos ou
získania niektorých druhov v stredoškolského vzdelania (štúdiom v u ebných a študijných
odboroch).
5.6.1

Identifikovanie nových zru ností a profesií v spolupráci so zamestnávate mi pre trh
práce
Z: Pracovné skupiny pri OŠ KSK
T: 12/2008 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.1, cie 1.2, cie 1.5
5.6.2

Fórum odbornosti a zru nosti – prezentácia odborov a prác žiakov za podpory
zamestnávate ov
Z: OŠ KSK, zamestnávatelia
T: 12/2008
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.4, cie 3.1, cie 2.2
5.6.3

Identifikovanie nových zru ností u u ite ov odborných predmetov v spolupráci so
zamestnávate mi
Z: Riadite SŠ
T: 12/2008 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.2
5.6.4 Zabezpe i preškolenie u ite ov odborného vzdelávania
Z: Riadite SŠ
T: 12/2008 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.3, cie 1.5
5.6.5

Organizova na školách sú aže odbornej zru nosti, sú aže v programovaní,
v prírodovedných predmetoch a technických predmetoch s cie om zvýšenia záujmu
o prírodovedné a technické smery štúdia
Z: Riadite SŠ
T: 12/2008 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.4
5.6.6 Zabezpe enie zdokona ovania jazykových a informatických spôsobilostí u ite ov SŠ
Z: Riaditelia SŠ
T: 12/2008 –trvalo
Strategické zámery a ciele, na ktoré sa opatrenie viaže: Cie 3.3
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5.6.7

Pod a požiadaviek trhu práce spracova návrh na rekvalifika ný kurz a predloži na
akreditáciu na MŠ SR
Z: Riadite SŠ
T: 5/2009 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.1
5.6.8

Podporova na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj podnikate ského
myslenia, tvorbu podnikate ských plánov.
Z: Riadite SŠ
T: 9/2008 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 3.2
5.6.9

Podporova na školách aktivity prepojenia ú asti žiakov SŠ v laboratóriách technickej
univerzity.
Z: Riadite SŠ, VŠT
T: 9/2008 – trvalo
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.3, cie 1.4
5.7 Získanie certifikátov manažérstvo kvality v SOŠ - opatrenia
Kvalita školy je optimálne fungovanie procesov na škole, predovšetkým výu by, s
ktorými sú spokojní partneri školy, o je objektívne merané a hodnotené.
Úsilie o kvalitu školy je jedným zo sú asných trendov európskej školskej politiky.
Zais ovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy sa stalo predmetom záujmu Európskej
únie uznesením Rady EÚ z 19.12.2002 a prehlásením európskych ministrov zodpovedných za
vzdelávanie na zasadaní v Kodani v d och 29.-30.12.2002.
Cie om orientácie na kvalitu školy je priblíži školu k potrebám a o akávaniam
sociálnych partnerov v oblasti školských služieb. V oblasti riadenia školy, v demokratickom
prostredí školy, racionálnym využívaním udských, materiálno-technických, priestorových
a finan ných zdrojov zabezpe i , aby škola sama mohla, chcela a vedela udržiava a rozvíja ,
inovova a transformova svoje pôsobenie tesne späté so životom regiónu, s participáciou
zú astnených partnerov, zvláš zamestnávate ov budúcich absolventov školy. Systémovo
a cie avedome pristupova k plánovaniu, realizácii a pravidelnému hodnoteniu vlastného
programu školy v spolupráci s partnermi školy, aby sa prebúdzali a uspokojovali rôznorodé
záujmy a ašpirácie žiakov a zaistila sa priaznivá klíma školy. Utvára podmienky pre rozvoj
osobnosti žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese, nap a všeobecné ciele výchovy,
rozvíja k ú ové kompetencie žiakov v zodpovedajúcom vybratom u ive. V programe
výu by s dvojúrov ovými u ebnými osnovami dosahova špecifické ciele, plni štandardy
výu by. To všetko pri aplikácii princípov tvorivo-humánnej výu by, optimalizovaním
prostriedkov, využívaním podmienok výu by. Otvára žiakom cestu ku kvalite svojho
plnohodnotného života, k sebareflexii, motivova ich k seba rozvoju a utváraniu vlastného
ega, vies zmysluplný, bohatý a spokojný osobný život, zapája ich do života ob ianskej
komunity, pripravova k efektívnemu uplatneniu sa na trhu práce, i do alšieho štúdia,
motivova ich pre celoživotné u enie sa.
5.7.1

Zorganizova konferenciu za ú asti riadite ov škôl za ú elom výmeny skúsenosti
v oblasti aplikácie systému manažérstva kvality na stredných školách
Z: Pracovné skupiny pri OŠ KSK
T: 03/2009
Výstup: závery konferencie
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Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 2.1, cie 3.1
5.7.2

Zapoji skupinu 15 škôl do procesu získavania systému manažérstva kvality na
stredných školách
Z: OŠ KSK, riaditelia SŠ
T: 06/2009
Výstup: Získanie certifikátu pod a noriem ISO 9001:2000
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.5, cie 2.3, cie 2.1, cie 2.2,
cie 3.3

5.7.3 Prieskum spokojnosti odberate ov škôl s kvalitou spolupracujúcich škôl
Z: riaditelia SŠ
T: 10/2010 a dvojro ných cykloch
Výstup: Správa riadite a
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 1.1, cie 1.2, cie 2.3, cie 3.1,
5.8 Rozvoj cezhrani nej a európskej spolupráce v odbornom školstve v KSK
Odstránenie hraníc, vo ný pohyb v oblasti spôsobil aj migráciu obyvate stva hlavne zo
sociálne znevýhodneného prostredia, o spôsobilo aj pokles po tu žiakov z tohto prostredia
na základných a následne aj na stredných školách.
V dôsledku vo ného pohybu osôb, žiaci v prihrani ných regiónoch využívajú možnos
vzdelávania sa na oboch stranách hranice. KSK v rámci sprístupnenia vzdelávania
národnostným menšinám už realizoval niektoré opatrenia, ktoré umožnia štúdium
v slovenskom a ma arskom jazyku s osobitným zrete om na využitie regionálnych špecifík
a zvláštnosti regiónu. Typickým príkladom pre plnenie uvedených zámerov je vytvorenie
Strednej odbornej školy vinohradnícko-ovocinárskej vo Vini kách, ktorá má za cie prípravu
žiakov v oblasti vinohradníctva a ovocinárstva, ako aj v oblasti poskytovania služieb, hlavne
v cestovnom ruchu a hotelierstve. V snahe o skvalitnenie vyu ovania v materinskom jazyku
sa realizuje sústredenie dvojjazy ného vyu ovania do centra medzibodrožia - Krá ovského
Chlmca v rámci Spojenej školy. Škola štruktúrou u ebných a študijných odborov umožní tak
vyu ovanie v odboroch tradi ných v regióne, ako aj v odboroch, ktoré ich absolventom dajú
možnos uplatnenie v našom regióne ale aj mimo neho.
V moldavskom regióne sa spojením dvoch odborných škôl s dvojjazy ným
vyu ovaním vytvorila ZSŠ, ktorá môže pružnejšie reagova na požiadavky trhu práce.
Pokra ovaním cezhrani nej spolupráce je rozvoj spolupráce v európskom meradle.
Trh pracovnej sily vstupom do EU sa rozšíril, migrácia za prácou bude na alej pokra ova .
Ponuka lacnej pracovnej sily krajín na východ od Slovenska sa môže sta zaujímavou pre
investorov v snahe posunú svoju výrobu na východ. Perspektívou pre SR sa stane rozvoj
vedy a výskumy, znalostná ekonomiky a rozvoj celoživotného vzdelávania. Stredné školy
už dnes sa musia na túto skuto nos pripravi .
5.8.1

Podpora projektov financovaných z prostriedkov EÚ podporujúcich rozvoj odborného
vzdelávania
Z: OŠ KSK, riaditelia SŠ
T: 2008- 2015 pod a výziev
Výstup: projekt
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: cie 2.1, cie 2.2, cie 2.3, cie 3.1
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5.8.2 Spracova projekt rozvoja SVOŠ vo Vini kách
Z: OŠ KSK, riadite SVOŠ
T: 1/2009
Výstup: projekt
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: viaže: cie 2.2, cie 3.1, cie 3.2
5.8.3

Na základe analýzy a požiadaviek zákonných zástupcov vytvori a ponúknu možnosti
štúdia žiakom z Ma arska na stredných školách s vyu ovacím jazykom ma arským
Z: riadite SŠ
T: 1/2009-2020
Výstup: školský vzdelávací program
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: viaže: cie 2.1, cie 3.1, cie 3.4
5.8.4

Zatraktívni vzdelávanie a zvýši konkurencieschopnos
stredných škôl s cie om
zníži po et žiakov odchádzajúcich študova do iných regiónov a krajín
Z: riadite SŠ
T: 2009 -2020
Výstup: školský vzdelávací program
Strategické zámery a ciele na ktoré sa opatrenie viaže: viaže: cie 1.4, cie 3.1, cie 3.4

6. Záver
Realizáciou zámerov KROV v KSK je cez dvojúrov ový model vzdelávania
v spolupráci so zamestnávate mi vytvori na školách skladbu odborov tak, aby ich absolventi
našli uplatnenie u zamestnávate ov prioritne v našom regióne. K tomu je potrebné využi
sú asnú motiváciu zamestnávate ov ( nedostatok stredoškolsky vzdelanej odborne
kvalifikovanej pracovnej sily v ur itých odboroch ), tiež predpokladanú budúcu motiváciu pozitívnu cez pripravovaný Zákon o odbornom vzdelávaní
Pre to, aby sa podarilo naplni stanovené ciele, je potrebné zapoji do procesu
vzdelávania všetky zložky, ktoré majú vplyv na jeho funk nos a efektívnos . Predovšetkým
štát, ako garant vzdelávania na všetkých úrovniach by mal vytvori legislatívne prostredie,
ktoré bude motivujúce pre žiakov, rodi ov, školy i zamestnávate ov.
Naplnením týchto cie ov bude možné z poh adu strednej školy pripravi žiaka pre štúdium
na vysokej škole a pre trh práce tak, aby sa dokázal uplatni v rámci regiónu prípadne
v regióne ktoréhoko vek štátu EÚ a zárove cez naplnenie tohto zabezpe i sú asným
i potenciálnym investorom a zamestnávate om dostatok kvalifikovanej a odborne zdatnej
pracovnej sily pre rozvoj košického kraja.
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Prílohová as .
Príloha . 1
Preh ad tabuliek:
Tabu ka . 1 : Štruktúra zamestnávate ov pod a okresov v rámci KSK.
Tabu ka . 2 : Po et investícií pod a typov výroby v KSK.
Tabu ka . 3 : Po et investícií v jednotlivých okresoch KSK.
Tabu ka . 4 : Preh ad o štruktúre absolventov stredných škôl pod a odborov
a jednotlivých okresov KSK.
Tabu ka . 5 : Preh ad uchádza ov pod a d žky evidencie na ÚPSVR v rámci KSK.
Tabu ka . 6 : Priame zahrani né investície KSK.
Tabu ka . 7 : Poskytovanie služieb verejnosti na stredných školách v zria ovate skej
pôsobnosti KSK.
Tabu ka . 8 : Preh ad ubytovacích a stravovacích zariadení na školách
v zria ovate skej pôsobnosti KSK.

Príloha . 2
Dotazník pre zamestnávate ov
Príloha . 3
alšie právne normy súvisiace s odborným vzdelávaním
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