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V y h o d n o t e n i e  

realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 
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1 Úvod 

S cieľom spropagovať odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách 

predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných odboroch podľa 

požiadaviek zamestnávateľov v roku 2014 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) tretí krát Výzvu na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania. 

Okrem oboznámenia žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom 

odbore vzdelávania na strednej odbornej škole, bolo dôležitým prvkom projektu zapojiť 

do propagácie odborného vzdelávania a prípravy konkrétnych zamestnávateľov, s ktorými 

školy spolupracujú pri realizácii praktického vyučovania, alebo pre ktorých sa žiaci 

pripravujú na povolanie. Za nedostatkový odbor vzdelávania sa pre potreby výzvy považoval 

odbor vzdelávania strednej odbornej školy, ktorý bol uvedený v Zozname študijných odborov 

a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Zoznam 

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby 

trhu práce, určilo ministerstvo dňa 16. decembra 2013 pod číslom 2013-14520/62746:9-925. 

Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014 bola schválená 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 27. februára 2014. 

Pri riadení výzvy bola využitá kompetencia ministerstva podľa ustanovení § 4d, § 6 ods. 

1 a § 6a ods. 1  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorej ministerstvo môže prideliť 

na žiadosť zriaďovateľa verejnej, súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia 

o financovanie rozvojového projektu účelovo finančné prostriedky na realizáciu predloženého 

rozvojového projektu v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy. 

Výber rozvojových projektov na realizáciu uskutočnilo ministerstvo na základe 

odporúčania komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov, ktorej členov 

vymenoval minister školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky z radov 

zamestnancov ministerstva, priamo riadených organizácií ministerstva, zriaďovateľov 

stredných škôl v SR a zástupcov stavovských a profesijných organizácií. 
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2 Informácia o realizácii rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 

Informácia o realizácii projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania je spracovaná na základe Výzvy na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014 a zo Správy zo záverečného seminára 

k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie OVP v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2014, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2014 v Strednej odbornej škole, 

Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica za účasti zástupcov ministerstva, 

Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, okresných úradov v Trnave, Nitre, Trenčíne, 

Žiline, a zástupcov 10 ohodnotených stredných odborných škôl. Správa zo záverečného 

seminára je prílohou č. 1.  

Na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014 vyčlenilo ministerstvo účelové finančné 

prostriedky vo výške celkom 24 000 €. 

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014 bolo 

ministerstvu v určenom termíne predložených 28 projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy. 

Z predložených projektov boli vyradené 4 projekty, ktoré nesplnili podmienky výzvy. 

Dôvodmi na vyradenie projektov boli  nepreukázanie zabezpečenia najmenej 10% celkových 

nákladov na realizáciu projektu od zamestnávateľa, navrhované prekročenie 10% čerpania z 

pridelených prostriedkov na režijné náklady a navrhované použitie pridelených prostriedkov 

na úhradu kapitálových výdavkov.. 

Z hodnotených 24 projektov dňa 14. mája 2014  Komisia pre výber, hodnotenie 

a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových 

odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 11 projektom 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2014, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.. 

Na realizáciu schválených projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v roku 

2014 ministerstvo pridelilo 24 000,- €, stredné odborné školy z vlastných zdrojov použili  

spolu 1 744 €, zamestnávatelia prispeli na realizáciu schválených projektov finančnou 

čiastkou 8 630,- €, čo spolu predstavuje sumu 34 374,- €.  

Cieľové aktivity projektov školy realizovali prostredníctvom dní otvorených dverí, 

propagovania odborov priamo v uliciach jednotlivých miest, tvorivých dielní pre žiakov 

základných škôl, exkurzií pre žiakov základných škôl aj ich rodičov do podnikov, besied 

a diskusií žiakov základných škôl za účasti zástupcov firiem, workshopov pre výchovných 

poradcov a učiteľov základných škôl, jednoduchých odborne orientovaných súťaží pre 
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kombinované družstvá žiakov základných škôl a stredných odborných škôl a propagácie 

nedostatkových odborov cez masovokomunikačné prostriedky. 

Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktorým boli v roku 2014 pridelené účelové finančné 

prostriedky na ich realizáciu je uvedený v prílohe č. 2. 

3 Návrh výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 

2015 

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 

a záverov Správy zo záverečného seminára k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie 

OVP v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 sa navrhuje schválenie Výzvy na 

podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 s nasledovnými prioritnými 

témami: 

 propagácia odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách 

v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná škola pripravuje 

svojich absolventov v učebných a študijných odboroch, ktoré sú zaradené v Zozname 

študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 

potreby trhu práce, ktorý bude určený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR na základe § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia 

v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole. 

Na tento účel navrhujeme v rozpise rozpočtu ministerstva na rok 2015 v podprograme 

078 13 na plnenie úlohy „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy regionálneho 

školstva“ vyčleniť účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy vo výške 21 000,-€ pričom limit pre jeden 

projekt s regionálnou pôsobnosťou bude 2500,-€. Z uvedenej čiastky navrhujeme vyčleniť 

320,-€ na dohody o vykonaní práce spojené s vyhodnotením projektu.  

Navrhovaná doba realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 je od 1. mája 2015 

do 30. novembra 2015. Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov   

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2015, v ktorej bude podrobnejšie upravený postup pri predkladaní projektov a termíny 

predkladania bude po schválení ministrom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky zverejnená na webovom sídle ministerstva. Výber projektov propagácie odborného 



 
 

 4 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 zabezpečí 

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov vymenovaná ministrom 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.  

V rámci výzvy nebude možné prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky a na 

nákup hardvéru (PC zostavy, počítače a pod.)  

O schválení rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 a o výške pridelených finančných 

prostriedkov z rozpočtovej kapitoly rozhodne minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

4 Opatrenia 

a) Zverejniť vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 

na webovom sídle ministerstva.  

 T:  do 5 dní po schválení GR SRŠ  

 Z: R OSOŠK 

b) Predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na schválenie návrh Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2015. 

 T:  15. 2. 2015 

 Z: GR SRŠ, R OSOŠK 

c) Plniť úlohy spojené so zabezpečením realizácie Výzvy na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015. 

 T:  podľa textu výzvy 

 Z: R OSOŠK 

5 Záver 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 2. februára 2015 pod číslom 2015-4549/5274-

2:10E0. 

 

 

 

 

PhDr. Soňa Hanzlovičová v. r.  

zastupujúca generálna riaditeľka 

sekcie regionálneho školstva 



 

Príloha č. 1 

 ŠTÁTNY  INŠTITÚT  ODBORNÉHO  VZDELÁVANIA 
 

     Bellova 54/a,  837 63 Bratislava 
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1 Úvod 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“) vypísalo už po tretí raz „Výzvu na podanie žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy  v nedostatkových 

odboroch vzdelávania na rok 2014“. 

Cieľom výzvy bola: 

- propagácia odborného vzdelávania a prípravy najmä v technicky a remeselne zameraných 

nedostatkových učebných a študijných odboroch vyučovaných v stredných odborných 

školách v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, 

- oboznámenie žiakov základných škôl, ich rodičov a tiež žiakov stredných škôl 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom 

odbore vzdelávania na strednej odbornej škole. 

Na MŠVVaŠ SR bolo v roku 2014 predložených do stanoveného termínu 28 projektov 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy (Tabuľka č. 1). Z predložených projektov boli 

4 vyradené z dôvodov nesplnenia stanovených kritérií - nepreukázanie zabezpečenia najmenej 

10% celkových nákladov na realizáciu projektu od zamestnávateľa, navrhované prekročenie 

10% čerpania z pridelených prostriedkov na režijné náklady a navrhované použitie 

pridelených prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov. 

Tabuľka č. 1 

Por. 

číslo 

Riešiteľ Názov projektu 

1. SOŠ technická, Müszaki Szakközépiskola, 

Esterházyivcov 712/10, 924 34 Galanta 

Lepšie vidieť raz ako stokrát počuť 

2. SOŠ strojnícka, Ul. Pplk. Pľjušťa 29, 

909 01 Skalica 

Strojárske učebné profesie pre budúcnosť 

absolventov 

3. SOŠ Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 

908 51 Holíč 

Propagácia a rozvoj odboru Operátor tlače 

3457 K 

4. SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

Remeslo má zlaté dno 

5. SOŠ, Lipová 8, 972 51 Handlová Uchop príležitosť a zahraj sa na 

elektromechanika 

6. SOŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom 

Poďte medzi nás 

7. SOŠ, Štúrova 1388/23A,  

018 41 Dubnica nad Váhom 

Povolanie pre prax - úspešný štart do 

profesijného života 

8. SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49,  

017 01 Považská Bystrica 

Podpora strechárskych remesiel 

9. SOŠ, Pruské 294,  018 52 Pruské Moderný farmár 

10. Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva Strojárstvo v Podpoľaní stále žije 

11. Spojená škola, Jarmočná 1,  

992 80 Modrý Kameň 

Tesár - oživme remeslo starých otcov 

12. SOŠ technická, Okružná 693, 022 01 Čadca Podpora a propagácia OVP zameraného na 

nedostatkové odbory podľa požiadaviek 

zamestnávateľov formou blokového 

vyučovania technickej výchovy na SOŠt 

Čadca 

13. SOŠ elektrotechnická, Komenského 50,  

010 01 Žilina 

Elektromechanik 



 

 

14. SOŠ strojnícka, Športová 1326,  

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Dnes tovariš, zajtra majster 

15. SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina Tesár - dobré remeslo pre tvoju budúcnosť 

16. Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná Energetika - Priorita tretieho tisícročia 

17. SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, 

023 01 Dolný Kubín - Kňažia 

Keď to skratuje, nie je to ono 

18. SOŠ, Ul. 1. mája 500, 952 01 Vráble Zručný nástrojár - istota dobrého 

uplatnenia do budúcnosti 

19. SOŠ drevárska, Pílska 7, 955 01 Topoľčany Cieľavedomá propagácia - šanca pre 

tradičné povolania 

20. SOŠ, Nábrežie mládeže 1, 950 28, Nitra Remeslo + Cech = Remeslo máš hneď 

21. SŠ, Nivy 2, Šaľa Silná trieda so silnoprúdom si to zmeria 

22. SOŠ, Hviezdoslavova 55, 942 01Šurany Propagácia učebných odborov 

potravinárskej výroby - 2962 H pekár 

23. SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05  

Nitra 

Propagácia odboru Obrábač kovov 

24. SOŠ potravinárska, Cabajská 6, 949 12 Nitra Istota celoživotného povolania - staň sa 

pekárom alebo mäsiarom! 

25. SPŠ, Bardejovská 24, 080 06 Prešov Zútulni si svoju izbu vlastnoručne 

vyrobenými bytovými doplnkami 

26. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 

Košice 

Prvý silný impulz k úspešnej budúcnosti 

27. SOŠ, Prakovce 282, 055 62 Prakovce Ja budem nástrojár, a ja budem obrábač 

kovov! 

28. SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice Pomôžme firmám vyučiť kvalitných 

elektromechanikov 

 

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 14. mája 2014 

z 24 hodnotených projektov odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 11 projektom 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2014. Ich výber, poradie a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (tabuľka č. 2). 

Výsledky výzvy boli zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR. 

 

Tabuľka 2 

Por. 

číslo 

Riešiteľ Názov projektu 

1. SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49,  

017 01 Považská Bystrica 

Podpora strechárskych remesiel 

2. Spojená škola, Jarmočná 1,  

992 80 Modrý Kameň 

Tesár - oživme remeslo starých otcov 

3. SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, 

023 01 Dolný Kubín - Kňažia 

Keď to skratuje, nie je to ono 

4. SOŠ technická, Okružná 693, 022 01 Čadca Podpora a propagácia OVP zameraného na 

nedostatkové odbory podľa požiadaviek 

zamestnávateľov formou blokového 

vyučovania technickej výchovy na SOŠ t 

Čadca 



 

 

5. SOŠ strojnícka, Športová 1326,  

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Dnes tovariš, zajtra majster 

6. Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná Energetika - Priorita tretieho tisícročia 

7. SOŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom 

Poďte medzi nás 

8. SOŠ, Nábrežie mládeže 1, 950 28, Nitra Remeslo + Cech = Remeslo máš hneď 

9. SOŠ strojnícka, Ul. Pplk. Pľjušťa 29, 

909 01 Skalica 

Strojárske učebné profesie pre budúcnosť 

absolventov 

10. SOŠ, Pruské 294,  018 52 Pruské Moderný farmár 

11. Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva Strojárstvo v Podpoľaní stále žije 

 

2  „Vyhodnotenie rozvojových projektov, propagácia odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014“ - hodnotiaci 

seminár 

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil z poverenia MŠVVaŠ SR hodnotiaci 

seminár s názvom „Vyhodnotenie rozvojových projektov, propagácia odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014“. 

Jeho hlavným cieľom bolo rozvinutie myšlienky možného využitia 

získaných skúseností v smere ďalšej podpory odborného vzdelávania a prípravy aj 

prostredníctvom prezentácie dosiahnutých výsledkov z realizovaných projektov zameraných 

na propagáciu a oživenie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2014.  

Seminár sa uskutočnil 1. decembra 2014 v Strednej odbornej škole na ulici 

Slovenských partizánov v Považskej Bystrici za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, okresných 

úradov v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 

a zástupcov 10 ohodnotených spojených škôl a stredných odborných škôl. 

V krátkom úvodnom príhovore Ing. Priesol zrekapituloval postup MŠVVaŠ SR 

v procese vypísania a následnej realizácie výzvy na podanie žiadosti o financovanie 

rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových 

odboroch vzdelávania na rok 2014, kladne zhodnotil prístup škôl pri tvorbe projektov, ako aj 

pri ich samotnej realizácii. 

V hlavnom bode seminára prezentovali zástupcovia ohodnotených škôl realizované 

projekty.  

Stručný súhrn z prezentácií škôl 

Cieľovými skupinami aktivít jednotlivých projektov boli: 

- žiaci ZŠ v prevažnej miere 8. a 9. ročníkov, v niektorých projektoch aj 6. a 7. ročníkov 

(napr. SŠ Modrý Kameň, SŠ Nižná - ako dôvod uvedená snaha o podchytenie záujmu už 

v nižších ročníkoch),  

- rodičia žiakov ZŠ,  

- výchovní poradcovia ZŠ,  

- odborná aj ostatná široká verejnosť,  

- zamestnávatelia. 

Ciele projektov boli zamerané na: 



 

 

- zlepšenie informovanosti žiakov a ich rodičov a propagovanie odborného vzdelávania 

a prípravy v technicky a remeselne zameraných nedostatkových odboroch pre žiakov 

základných škôl, 

- spoluprácu s výchovnými poradcami základných škôl pri propagácii nedostatkových 

učebných odborov, 

- pomoc pri oživení tradičných remesiel pre potreby trhu práce podľa požiadaviek 

zamestnávateľov, 

- prepojenie odborného obsahu vzdelávania na požiadavky trhu práce, 

- predstavenie rozvíjajúcej sa spolupráce škôl  a firiem v regiónoch, 

- umožnenie organizovania odborného výcviku žiakov škôl v reálnych podmienkach na 

pracoviskách zamestnávateľov, 

- prezentáciu spolupráce škôl a zamestnávateľov v regióne a pomoc aj propagovaniu 

významných zamestnávateľov v regióne, 

- propagáciu možnosti uplatnenia absolventov vybraných učebných odborov na trhu práce.  

Ciele projektov boli realizované prostredníctvom: 

- dní a týždňov otvorených dverí škôl, ale aj firiem (SŠ Detva), 

- tvorivých dielní, v rámci ktorých sa cez zážitkové vyučovanie žiaci ZŠ oboznámili 

s BOZP, mali možnosť pracovať s jednoduchým náradím, materiálmi, zhotovovali 

drobné predmety suvenírového charakteru, ktoré si mohli ponechať a preukázať tak svoje 

praktické zručnosti, 

- organizovania jednoduchých odborne orientovaných súťaží pre žiakov ZŠ,  

- prezentácie dlhodobejšej spolupráce aj so zahraničnými partnerskými školami (ČR, PĽR) 

- workshopov so zamestnávateľmi, semináre za účasti aj absolventov – bývalých žiakov 

škôl, 

- exkurzií žiakov ZŠ aj ich rodičov do podnikov a firiem, ktoré spolupracovali so školami 

na projektoch, 

- účasti na burzách povolaní (SŠ Nižná), účasť na Dňoch cechov (organizovala SOŠ Nitra 

– účasť 296 žiakov 8.a 9. ročníkov z 24 ZŠ), 

- spolupráce s centrami voľného času,  

- propagácie nedostatkových odborov cez masovokomunikačné prostriedky:  

- prezentáciami, krátkymi šotmi a  upútavkami v regionálnych TV, aj RTVS,  

- tlačou, plagátmi,  informačnými listami a informačnými panelmi – čo umožnilo 

informovanosť širokej verejnosti. 

Vo výstupoch realizovaných projektov zástupcovia ohodnotených škôl 

- kladne hodnotili zvyšujúci sa záujem zamestnávateľov podieľať sa na odbornom 

vzdelávaní a príprave, čo potvrdila aj ich účasť na aktivitách realizovaných školami 

v rámci jednotlivých projektov (napr. SOŠ Skalica zaznamenala v priebehu rokov 2011-

2014 nárast počtu žiakov I. ročníkov v UO 2433 H obrábač kovov, k čomu prispela 

vzájomná spolupráca podniku INA SKALICA spol. s r.o. a školy),  

- konštatovali stále celkovo pretrvávajúci nižší záujem rodičov o možnosti štúdia ich detí 

v učebných odboroch, pripravujúcich absolventov pre priamy vstup na pracovný trh, 

- zistili, že napriek nižšiemu záujmu rodičov sa rozširuje záujem žiakov základných škôl 

o propagované učebné odbory (napr. SŠ Nižná konštatovala aj vďaka projektu 

a dlhodobej spolupráce s firmami ELSPOL Námestovo, MTS spol. s.r.o. Krivá a SK 

WAZ Vavrečka, zvýšený záujem žiakov ZŠ o UO elektromechanik - silnoprúdová 

technika až o 50 % - merané na dňoch otvorených dverí), 



 

 

- konštatovali slabšie manuálne zručnosti žiakov ZŠ, ktoré sa ukázali pri ich zapojení do 

praktických činností v rámci organizovaných súťaží ( napr. pri vytváraní drobných 

predmetov), 

- konštatovali kladnú odozvu a pozitívne hodnotenie aktivít zúčastnenými 

zamestnávateľmi, predstaviteľmi zapojených firiem a cechov, žiakmi ZŠ, výchovnými 

poradcami, rodičmi aj verejnosťou. 

3 Závery 

Účastníci seminára kladne hodnotili 

- vypísanie výzvy na propagáciu nedostatkových odborov vzdelávania v OVP 

- organizovanie záverečného hodnotiaceho seminára v rámci, ktorého mohli prezentovať 

úspešné aktivity v ohodnotených projektoch propagácie a vymeniť si skúsenosti z ich 

tvorby. Považujú túto aktivitu za jeden z dôležitých krokov na ceste podpory  rozvoja 

OVP. 

Na základe vlastných skúseností z tvorby projektov vyzdvihli 

- rozvíjajúcu sa spoluprácu škôl so zamestnávateľskou sférou, ako aj rozširujúci sa záujem 

niektorých firiem poskytovať realizovanie odborného výcviku žiakov na svojich 

pracoviskách, 

- prínos projektov, ktoré prezentovaním nedostatkových odborov vzdelávania 

prostredníctvom jednotlivých projektových aktivít rozšíria informovanosť žiakov 

základných škôl, rodičov aj širokej verejnosti o OVP a zabezpečia jeho osvetu 

a v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami 

- odporúčali MŠVVaŠ SR vypísať výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového 

projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelania aj v roku 2015. 

 

 

Spracovala: Ing. Irena Jankovičová, ŠIOV 



 

Príloha č. 2 

Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 

pre rok 2014, ktorým boli v roku 2014 pridelené účelové finančné prostriedky na ich realizáciu 

 

Poradie Riešiteľ Zriaďovateľ Názov projektu 

Príspevok 

MŠVVaŠ SR 

(€) 

Spoluúčasť 

zriaďovateľa 

(€) 

Spoluúčasť 

zamestnávateľa 

(€) 

1. 

SOŠ technická, Okružná 693, 

022 01 Čadca 

Žilinský SK Podpora a propagácia OVP 

zameraného na nedostatkové odbory 

podľa požiadaviek zamestnávateľov 

formou blokového vyučovania 

technickej výchovy na SOŠ t Čadca 

2400,- 160,- 600,- 

2. 
SOŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom 

Trenčiansky SK Poďte medzi nás 
2133,- 334,- 4200,- 

3. 
SOŠ strojnícka, Športová 1326,  

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Žilinský SK Dnes tovariš, zajtra majster 
2400,- 150,- 450,- 

4. 
Spojená škola, Hattalova 471, 

027 43 Nižná 

Žilinský SK Energetika - Priorita tretieho 

tisícročia 
2400,- 150,- 450,- 

5. 

SOŠ, Ul. slovenských 

partizánov 1129/49,  

017 01 Považská Bystrica 

Trenčiansky SK Podpora strechárskych remesiel 

2500,-  160,- 470,- 

6. 

SOŠ polytechnická, Jelšavská 

404, 023 01 Dolný Kubín - 

Kňažia 

Žilinský SK Keď to skratuje, nie je to ono 

2480,- 155,- 465,- 

7. 
Spojená škola, Štúrova 848, 962 

12 Detva 

Banskobystrický 

SK 
Remeslo ako dar 1600,- 100,- 300,- 

8. 
SOŠ, Nábrežie mládeže 1, 950 

28, Nitra 

Nitriansky SK Remeslo + Cech = Remeslo máš 

hneď 
2000,-  125,- 375,- 

9. 
SOŠ strojnícka, Ul. Pplk. 

Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

Trnavský SK Strojárske učebné profesie pre 

budúcnosť absolventov 
1900,- 125,- 475,- 

10. 
Spojená škola, Jarmočná 1,  

992 80 Modrý Kameň 

Banskobystrický 

SK 

Tesár - oživme remeslo starých otcov 
2500,- 160,- 470,- 

11. 
SOŠ, Pruské 294,  018 52 

Pruské 

Trenčiansky SK 
Tvorivé dielne 1687,- 125,- 375,- 
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