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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

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 2016 

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374328 č. 2017-1444/3449-1:10E0 

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 2016 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

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

o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania. 

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

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

vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave, bolo dôležitým prvkom projektu zapojiť 

do propagácie odborného vzdelávania a prípravy konkrétnych zamestnávateľov, pre ktorých 

príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov v študijných 

a učebných odboroch v systéme duálneho vzdelávania. 

Za nedostatkový odbor vzdelávania sa pre potreby tejto výzvy považoval odbor 

vzdelávania strednej odbornej školy, ktorý je uvedený v Zozname študijných odborov 

a učebných odborov pre systém duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017. Zoznam 

študijných odborov a učebných odborov pre systém duálneho vzdelávania pre školský rok 

2016/2017 bol prílohou tejto výzvy.  

Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 bola schválená 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 23. februára 2016. 

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 2016 

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 2016 a zo Správy z hodnotiaceho seminára 

k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie OVP v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2016, ktorý sa uskutočnil 12. decembra 2016 v Strednej priemyselnej 

škole elektrotechnickej v Košiciach za účasti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 

a zástupcov ohodnotených stredných odborných škôl. Správa z hodnotiaceho seminára je 

prílohou č. 2.  

Na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 vyčlenilo ministerstvo účelové finančné 

prostriedky vo výške celkom 20 500 €. 

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 bolo 

ministerstvu v určenom termíne predložených 25 projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy. 

Z predložených projektov bolo vyradených 8 projektov, ktoré nesplnili podmienky 

výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov bolo, že žiadateľ nepreukázal spoluúčasť 

zriaďovateľa na financovaní projektu a v jednom prípade žiadateľ nepredložil čestné 

vyhlásenia, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 

Z hodnotených 17 projektov dňa 10. mája 2016 Komisia pre výber, hodnotenie 

a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových 

odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 9 projektom 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2016, 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 

2016 ministerstvo pridelilo 20 500,- €, stredné odborné školy z vlastných zdrojov použili  

spolu 1 360 €, zamestnávatelia prispeli na realizáciu schválených projektov finančnou 

čiastkou 4 560,- €, čo spolu predstavuje sumu 26 420,- €.  

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 

kombinované družstvá žiakov základných škôl a stredných odborných škôl a propagácie 

nedostatkových odborov cez masovokomunikačné prostriedky. 
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Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktorým boli v roku 2016 pridelené účelové finančné 

prostriedky na ich realizáciu je uvedený v prílohe č. 1. 

3 Návrh výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 

2017 

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 

a záverov Správy z hodnotiaceho seminára k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie 

OVP v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 sa navrhuje schválenie Výzvy na 

podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 s nasledovnými prioritnými 

témami: 

 propagáciu zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania 

a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre 

ktorých príslušná stredná odborná škola bude pripravovať svojich absolventov 

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

odborov a učebných odborov pre systém duálneho vzdelávania pre školský rok 

2017/2018. 

 oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

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

duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave. 

Na tento účel navrhujeme v rozpise rozpočtu ministerstva na rok 2017 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 

500,-€ 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 2017 je od 1. mája 2017 

do 30. novembra 2017. Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov   

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2017, 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 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2017 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.)  
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O schválení rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2017 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 2016 

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 2017. 

 T:  10. 2. 2017 

 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 2017. 

 T:  podľa textu výzvy 

 Z: R OSOŠK 

5 Záver 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 23. januára 2017 pod číslom 2017-1444/2790-

1:10E0. 

 

 

Ing. Marian Galan, v. r. 

generálny riaditeľ 

sekcie regionálneho školstva 


