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Úloha inštitútu 
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Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) patrí medzi najdlhšie fungujúce analytické

jednotky. Poskytuje ministerstvu analytickú podporu v oblasti tvorby stratégie

vzdelávacej politiky, pripravuje analýzy, prognózy a spolupracuje pri

skvalitňovaní rezortných dát. Snažíme sa o participáciu inštitútu nielen pri

tvorbe vzdelávacej politiky, ale aj o podporu pri samotnej implementácii.

Predpokladom relevantných analýz je skvalitňovanie údajov, čo si vyžaduje aj

medzirezortnú spoluprácu.

Pozícia IVP:

 IVP pôsobí priamo pod ministrom

 K 1.7.2020 sa posilnilo postavenie inštitútu vytvorením sekcie (15

pracovných miest)

IVP sa zúčastňuje porád vedenia s ministrom, od leta 2020 analyticky

zastrešovalo prípravu reforiem Plánu obnovy.



Hlavné úlohy IVP 

Hlavnou úlohou je podpora tvorby vzdelávacej politiky na základe empirických

poznatkov, tzv. „evidence-based decision making“.

1. tvorba stratégií a koncepčných materiálov v oblasti vzdelávacej politiky

2. tvorba analýz a prognóz

3. ex-ante a ex-post hodnotenie vplyvov

4. návrh implementácie opatrení (ako možný výstup analýz IVP)

5. aplikácia princípu „hodnoty za peniaze“ (verejné výdavky, investície,

rozpočet)

6. skvalitňovanie údajov pre tvorbu analýz

Inštitút zastupuje ministerstvo v orgánoch viacerých medzinárodných inštitúcií

a spolupodieľa sa na monitoringu a rozhodovaní o realizácii medzinárodných

projektov vo vzdelávaní.
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Štruktúra analytickej jednotky  
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Riaditeľ 

Odbor stratégie (9) 
Útvar analýz a správy 

rezortných dát (5) 

Investície, efektivita 

výdavkov, rozpočet, 

programové rozpočtovanie

Tvorba stratégie, ex ante a 

ex post posudzovanie 

vplyvov

Skvalitňovanie dát, 

zefektívnenie ich zberu



Plán úloh – krátkodobý - 2021 

 Finalizácia reformných opatrení Plánu obnovy

 Návrh odmeňovania učiteľov s ohľadom na regionálne rozdiely a kvalitu

poskytovaného vzdelávania

 Odliv mozgov – rozpracovanie detailnejších charakteristík študentov v

zahraničí, identifikovanie ekonomických dopadov a odporúčaní na riešenie

problematiky

 Analýza a prognóza vývoja chýbajúcich pedagógov (spolupráca so SAV)

 Koncept výkonnostných zmlúv vysokých škôl

 Revízia pridanej hodnoty

 Dopadová štúdia racionalizácie siete ZŠ II

 Monitoring predčasného ukončovania školskej dochádzky

 100 – dňový akcelerátor - „dizajnový šprint“ na otestovanie opatrení v

oblasti digitálnej transformácie škôl (spolupráca s EK a Svetovou bankou)

 Vypracovanie rezortnej metodiky prínosov

 Vytvorenie metodiky pre určovanie investičných priorít a podpora tvorby

investičného plánu do 2026
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Pozn.: Realizácia niektorých z uvedených úloh sa v roku 2021 začala, ich dokončenie sa predpokladá v roku 2022.



Plán úloh – dlhodobý

 Analytická podpora pri príprave/nastavení Partnerskej dohody a OP 

Slovensko na roky 2021-2027

 Podpora monitoringu a hodnotenia plnenia opatrení revízie výdavkov 

(zamestnanosť a mzdy, ohrozené skupiny)

 Spolupráca na revízii nových oblastí verejných výdavkov 

 Prepájanie údajov z interných databáz do užívateľsky vhodnej formy 

Pravidelné

 Podpora monitoringu a hodnotenia plnenia opatrení revízie výdavkov 

 Koordinácia realizácie úloh Národného programu reforiem 

 Príprava analytických podkladov do rozpočtu ministerstva

 Skvalitňovanie programového rozpočtovania 
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Interná organizácia inštitútu – vízia 

1. Pracovný výkon 
 Ročný plán analýz vrátane jeho zverejnenia na webe ministerstva a FB/Instagrame

 Plány osobného rozvoja 

 Pravidelná spätná väzba (oba smery)

 Hodnotenie výkonu (2-krát ročne)

2. Manažment budovania vzťahov 
 Budovanie vzťahov (interne/externe), pravidelná spätná väzba na AJ

 Participácia na projektoch v oblasti vzdelávania s externými stranami

 Zdieľanie skúseností AJ (s inými AJ, externými stranami, či útvarmi ministerstva)

3. Riadenie a vedenie 
 Systémové nastavenie procesu tvorby analytických výstupov

 Jasná komunikačná stratégia vrátane plánu mediálnych výstupov 

4. Inovácie 
 Spolupráca s EK a Svetovou bankou na príprave metodiky pre 100-dňové vyhodnocovanie 

opatrení v oblasti vzdelávania 
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Ľudské zdroje – výzvy 

1. Stabilizácia teamu 
 Posilnenie teamu o senior analytikov a obsadenie pozície dátového experta

 Posilnenie teamu o expertov pre oblasť inklúzie, vysokých škôl, vedy a výskumu, digitalizácie a 

športu

 Zlepšovanie a rozširovanie odborných znalostí junior analytikov (Útvar)

2. Zabezpečenie zastupiteľnosti 
 peer learning

3. Zefektívnenie prípravy výstupov AJ 
 Ročný plán analytických výstupov

 Priebežný monitoring a aktualizácia plánovaných úloh (na mesačnej báze)

4. Podpora a rozvíjanie mentoringu na IVP
 Podpora a vedenie stážistov na IVP

 Vedenie študentov VŠ senior analytikmi IVP

5. Posilnenie zdieľania skúseností 
 Krátkodobé pracovné pobyty na iných AJ (prenos vedomostí)
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Komunikácia – výzvy 

 Väčšia mediálna podpora IVP (interne/externe*)

 Rozšírenie pôsobnosti IVP na instagram, twitter, linkedin

 Priebežné stanoviská/reakcie na aktuálne témy (blogy, komentáre) 

 Zvýšiť otvorenosť IVP voči verejnosti (publikovaním jednoduchých a 

krátkych informácií, užitočných pre širšiu verejnosť)

 Účasť IVP na „Dňoch študentov VŠ“

Postup pri zverejnení zrecenzovaného výstupu IVP: 

 Status na FB / instagrame / linkedin

 Tlačová správa 

 Uskutočnenie live stream k analýze 

 Podcasty 

9

*mediálny poradca
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