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Zhrnutie a odporúčania
Predkladaný prehľad Slovenskej republiky je súčasťou série národných
správ o odbornom vzdelávaní a príprave v krajinách OECD. Tento prehľad
vznikol v kontexte analýzy systémov odborného vzdelávania a prípravy
vytvorenej organizáciou OECD v rámci dvoch zadaní: Príprava na
povolanie (Learning for Jobs)1 a Zručnosti presahujúce rámec školy (Skills
beyond School)2, v rámci ktorých sa skúmali sekundárne a postsekundárne
systémy odborného vzdelávania vo viac ako 40 krajinách.
Slovenská republika najprv pripravila podkladovú národnú správu a
výskumný tím OECD navštívil Slovenskú republiku v období 6. – 10.
októbra 2014 a znova počas seminára 20. januára 2015. Počas návštevy a
seminára diskutovali účastníci o vyplývajúcich otázkach s množstvom
aktérov.
Nižšie v texte stručne načrtneme hlavné silné stránky systému
odborného školstva a prípravy Slovenskej republiky, významné výzvy,
ktorým čelí, a odporúčania, ktorých prijatie možno zvážiť.

Silné stránky slovenského systému odborného školstva a prípravy
•

Odborné vzdelávanie a príprava tvoria výraznú časť vzdelávacieho
systému Slovenskej republiky, pričom spomedzi všetkých študentov
vo vyššom sekundárnom vzdelávaní je podiel študentov v odbornom
vzdelávaní a príprave najvyšší v rámci krajín OECD (graf 1).
Systém odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike je
založený na dlhej a silnej tradícii.
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Graf 1. Podiel odborného vzdelávania a prípravy v rámci programov vyššieho
sekundárneho vzdelávania, 2013
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Podiel študentov v odbornom vzdelávaní a príprave kombinujúcich vzdelávanie v školách a vo firmách
Podiel študentov odborného vzdelávania a prípravy so vzdelávaním len v školách

Zdroj: OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, Table C1.2, OECD Publishing,
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en
Poznámka: * = z dôvodu chýbajúcich údajov za rok 2013 boli použité údaje za rok 2008.

•

Miera ukončenia vyššieho sekundárneho vzdelania je vysoká. Miera
predčasného ukončenia vzdelávania a prípravy v roku 2013 bola
mierne nad úrovňou 6 %, čo predstavuje polovicu z hodnoty
priemeru krajín EÚ-28.

•

Systém odborného vzdelávania a prípravy je pre kľúčových aktérov
relatívne prehľadný a je pomerne flexibilný, pričom je prispôsobený
pre rôzne modely rozdelenia vzdelávania medzi teóriu a prax.

•

Aktívne zapojenie niektorých kľúčových aktérov podporuje
presadzovanie politík, ako aj reformy v tejto oblasti. Obzvlášť veľkí
zamestnávatelia, združenia zamestnávateľov na národnej úrovni a
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zahraničné obchodné komory sa aktívne zapájajú a majú motiváciu
zlepšovať systém odborného vzdelávania a prípravy.

•

Kľúčoví aktéri vo vláde, na školách a medzi zamestnávateľmi sa
zhodujú v tom, že je potrebné reformovať systém odborného
vzdelávania a prípravy a aké sú jeho hlavné problémy, ktoré je
potrebné riešiť, ako napríklad schopnosť reagovať na potreby trhu
práce.

•

Nové iniciatívy na národnej aj miestnej úrovni, ako napríklad zákon
o odbornom vzdelávaní a príprave z roku 2015, prinášajú zmenu
politík smerom k vzdelávaniu založenému viac na praktickom
vzdelávaní vo firmách.

Výzvy a odporúčania
1. Nedostatok praktického vzdelávania vo firmách
Demografický pokles a silná konkurencia zo strany všeobecného
vzdelávania vytvárajú v súčasnosti tlak na systém odborného vzdelávania a
prípravy. Systém odborného vzdelávania a prípravy Slovenskej republiky sa
vyznačuje nedostatočnými možnosťami praktického vzdelávania vo firmách
a absolventi odborného vzdelávania a prípravy so vzdelávaním len v školách
majú slabé uplatnenie na trhu práce. Nedávne zmeny legislatívy majú za cieľ
riešiť tento problém prostredníctvom zavedenia systému duálneho
odborného vzdelávania.
Odporúčanie: Podporovať praktické vzdelávanie vo firmách v celom
systéme odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike
zavedením povinného praktického vzdelávania vo firmách pre všetky
odbory. Zaviesť plnohodnotný učňovský systém na základe medzinárodných
skúseností o tom, čo takýto systém vyžaduje.
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Graf 2. V Slovenskej republike získava pracovné skúsenosti len málo stredoškolských
študentov
Percento študentov, ktorí pracujú, vrátane študentov so zmluvným vzťahom so zamestnávateľom,
študentov vykonávajúcich odbornú prax a iných pracujúcich študentov
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Zdroj: Quintini, G. (2015), „Working and learning: A diversity of patterns“, OECD Social,
Employment and Migration Working Papers, No. 169, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/5jrw4bz6hl43-en.

2. Obmedzená ponuka vyššieho odborného vzdelávania a rastúci
dopyt
Hoci v Slovenskej republike existujú programy vyššieho odborného
vzdelávania, študuje v nich relatívne malý počet študentov a ich kapacita nie
je dostatočná na to, aby pokryla budúci dopyt po odborných zručnostiach
vyššej úrovne. Tieto programy neponúkajú takú mieru zvýšenia kvalifikácie
absolventov iniciačného odborného vzdelávania, ktorá by motivovala
schopnejších študentov vstupovať do systému odborného vzdelávania.
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Odporúčanie: Podporiť rast vyššieho odborného vzdelávania, doplniť
chýbajúcu ponuku a vytvoriť atraktívne programy odborného vzdelávania
na vyššom stupni, o ktoré by sa mohli uchádzať absolventi odborného
vzdelávania a prípravy.

3. Nedostatok údajov o kľúčových výsledkoch na trhu práce
Hoci existujú hodnotné údaje o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré
sú v súčasnosti dostupné pre tvorcov politík, zamestnávateľov, študentov a
rodičov, v mnohých aspektoch sú obmedzené a kľúčové výsledky na trhu
práce nie sú dostatočne monitorované, ako napríklad súlad medzi
absolvovaným odborom vzdelávania a vykonávaným povolaním. Tieto
nedostatky pri zbere údajov limitujú možnosť tvorcov politík a študentov
rozhodovať sa na základe informácií.
Odporúčanie: Zabezpečiť na národnej úrovni prieskum absolventov
odborného vzdelávania a prípravy, ktorý by meral ich výsledky na trhu
práce a prechod do ďalšieho vzdelávania. Zabezpečiť pravidelné používanie
jeho výsledkov pri tvorbe politík a poradenstve pri voľbe povolania.

4. Malá miera skúseností z praxe v starnúcom pedagogickom
zbore v odbornom vzdelávaní a príprave
Učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy v Slovenskej
republike čelia mnohým výzvam. Svet práce sa často a rýchlym tempom od
základu mení, čo si vyžaduje od učiteľov a majstrov odbornej výchovy
neustále si dopĺňať zručnosti a vedomosti. Veľa učiteľov a majstrov
odbornej výchovy má málo skúseností z praxe vo svojom odvetví, keď
vstupujú do pedagogického povolania, a majú málo možností, ako si udržať
aktuálne praktické znalosti zo svojho odvetvia. Pedagogický zbor tiež
postupne starne a školy majú problémy pritiahnuť mladých ľudí, okrem
iného aj kvôli neatraktívnemu mzdovému ohodnoteniu v školstve.
Odporúčanie: Umožniť ľuďom z podnikovej praxe vstup do
pedagogického zboru a v rámci súčasného pedagogického zboru
podporovať aktuálny prehľad o odvetví prostredníctvom pravidelných stáží
v podnikoch.

5. Integrácia ohrozených skupín
Mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia čelia osobitným rizikám.
Základné školy majú ťažkosti naučiť základné zručnosti najmä žiakov z
ohrozených skupín. Znevýhodnení mladí ľudia často nedokážu získať
potrebné zručnosti a hrozí im nebezpečenstvo vylúčenia z trhu práce. Toto
znevýhodnenie je zvýraznené nízkou priepustnosťou vzdelávacieho systému
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najmä pre ľudí s nízkym dosiahnutým vzdelaním. Programy nižšieho
stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 2C sústreďujú skupiny
ohrozených študentov a neponúkajú im dobrú perspektívu pre trh práce.
Uznávanie predchádzajúceho vzdelávania a možnosti vzdelávania druhej
šance sú veľmi obmedzené.
Odporúčanie: Využiť systém odborného vzdelávania a prípravy vo
všeobecnosti, a obzvlášť praktické vzdelávanie vo firmách a uznávanie
neformálneho vzdelávania, s cieľom integrovať na trhu práce ohrozené
skupiny vrátane Rómov. Rozšíriť možnosti vzdelávania druhej šance
založené na poskytovaní formálneho stupňa vzdelania a učení sa priamo v
praxi.

6. Zachovanie a zlepšenie všeobecných zručností
Dobré zručnosti v čítaní, počítaní a riešení problémov predstavujú
základ zdravého trhu práce. Slovenská republika však čelí viacerým výzvam
v tejto oblasti. V dôsledku globalizácie a výrazných technologických zmien
sa zvyšuje potreba primeraných všeobecných zručností. Mnohí študenti
vstupujú do systému odborného vzdelávania a prípravy so slabými
všeobecnými zručnosťami a nedokážu tieto nedostatky neskôr dobehnúť.
Programy odborného vzdelávania nie sú vždy dostatočne zamerané na
podporu rozvoja všeobecných zručností.
Odporúčanie: Zabezpečiť efektívne poskytovanie základných zručností v
čítaní, počítaní a riešení problémov v rámci programov odborného
vzdelávania, vrátane programov učňovského vzdelávania so silným prvkom
praktického vzdelávania vo firmách, a poskytovať cielenú podporu
študentom so slabými výsledkami.
Poznámky:
1. OECD (2010), Learning for Jobs, OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264087460-en.
2. OECD (2014), Skills beyond School: Synthesis Report, OECD Reviews of Vocational Education and
Training, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264214682-en.
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