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„Návrh zmien sformuluje [vláda] do konca roku 2016 v Národ-
nom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude 
obsahovať aj dlhodobú koncepciu obsahu výchovy a vzdeláva-
nia a bude pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery
a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho
vzdelávania, cez primárne, sekundárne, až po vysokoškolské 
vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie... Návrh národného 
programu bude vychádzať aj zo Správy o stave školstva, ktorú 
NR SR prerokovala v roku 2013. Vláda ho predloží na verejnú 
diskusiu a po jeho prijatí bude každoročne uskutočňovať 
odpočet jeho plnenia a v prípade potreby ho aktualizovať
na základe novozískaných údajov a poznatkov.“

Programové vyhlásenie vlády



• Záber:  regionálne školstvo + vysoké školy
+ ďalšie vzdelávanie (bez vedy a športu)

• Horizont:  10 rokov

• Postup vzniku:  skupina expertov → 
MŠVVaŠ → vláda → parlament

Základné info o dokumente
Učiace sa Slovensko



• Vladimír Burjan
• Milan Ftáčnik
• Ivan Juráš
• Juraj Vantuch
• Emil Višňovský
• Libor Vozár
• Zuzana Zimenová
• Peter Mederly + Matej Šiškovič (MŠVVaŠ)

Učiace sa Slovensko
– autorský tím



• jún 2016 – začiatok prác

• 14. októbra – tézy (RŠ) predložené na diskusiu
v rámci odbornej verejnosti

• 14. novembra – tézy (VŠ) predložené na diskusiu 
v rámci odbornej verejnosti

• do polovice novembra – konzultačný proces
s odbornou verejnosťou (okrúhle stoly)

• do polovice januára– dopracovanie materiálu 
(popis jednotlivých krokov a opatrení)

Učiace sa Slovensko
– časový harmonogram



• január 2017 (?) – MŠVVaŠ predloží
materiál na celonárodnú diskusiu

• marec 2017 (?) – MŠVVaŠ zapracuje pripomienky 
z diskusie a predloží materiál do vlády

• marec 2017 (?) – vláda schváli materiál
a predloží ho do NR SR

• schválenie materiálu hlasmi čo najväčšej časti 
politického spektra

Učiace sa Slovensko
– časový harmonogram



1. Kvalita a dostupnosť vzdelávania (14 cieľov)

2. Učiteľ (6 cieľov)

3. Odborné vzdelávanie (8 cieľov)

4. Efektívnosť vzdelávania (3 ciele)

5. Vysoké školy

6. Celoživotné vzdelávanie

Učiace sa Slovensko
– štruktúra dokumentu



Materiál popisuje cieľový stav, teda stav, v ktorom
by sme radi videli školstvo o cca 10 rokov.

Tento žiadúci stav je formulovaný v prítomnom
čase, ako keby sme ho už dosiahli. Napríklad:

Cieľ RŠ-2-3

„Uchádzači o učiteľské štúdium sú prijímaní na vy-
sokoškolské štúdium na základe overenia ich pred-
pokladov stať sa dobrými učiteľmi.“

Učiace sa Slovensko
– forma dokumentu



• Zameranie na dieťa a učiaceho sa

• Individualizácia vzdelávania

• Viac slobody pre školy, učiteľov aj rodičov

• Kľúčová úloha učiteľa a pedagog-odborného tímu

• Dôraz na ľudí, nie na technológie

• Spolupráca všetkých aktérov vzdelávania

• Zmeny v obsahu vzdelávania

Učiace sa Slovensko
– základné princípy



• Dostupnosť vzdelávania

• Nielen školské vzdelávanie, ale aj neformálne 
vzdelávanie aj informálne učenie

• Rozvoj odborného vzdelávania

• Efektívnosť vzdelávania

• Nadrezortný prístup

• . . .

Učiace sa Slovensko
– základné princípy



• Snaha vytvoriť koncepčný materiál s dlhodobým 
výhľadom je chvályhodná

• Autori majú úplnú voľnosť, minister nestanovil 
žiadne mantinely ani „politické požiadavky“

• Materiál sa verejne diskutuje ešte v procese 
tvorby, nie až keď je dokončený

• Snaha o konsenzus naprieč politickým spektrom

Učiace sa Slovensko
– pozitíva



• Nedostatok času pre autorský tím

• Ani medzi odborníkmi neexistuje zhoda
v mnohých otázkach

• Príliš veľké očakávania u časti verejnosti

• Žiadne očakávania u inej časti verejnosti 
(zlá nálada a nedôvera medzi učiteľmi)

Učiace sa Slovensko
– negatíva



• Nedostatok politickej zhody a/alebo odvahy

• Neschopnosť/neochota zvýšiť financovanie

• Slabá schopnosť rezortu implementovať zmeny

• „Nespolupráca“ riaditeľov a učiteľov

Hlavné riziká pre úspech dokumentu 
Učiace sa Slovensko



Ďakujem za pozornosť.

narodnyprogram@minedu.sk



Nasledujú „odložené“ slidy
(nepoužili by sa v úvodnej prezentácii)



• Zameranie na dieťa

• Spolupráca všetkých aktérov vzdelávania

• Viac slobody pre školy, učiteľov aj rodičov

• Individualizácia vzdelávania

• Dostupnosť vzdelávania

• Efektívnosť vzdelávania

Učiace sa Slovensko
– základné princípy



• Dôraz na ľudí, nie na technológie

• Nielen školské vzdelávanie, ale všetky formy 
vzdelávania (aj neformálne a informálne)

• Nadrezortný prístup

Učiace sa Slovensko
– základné princípy



• Aká má byť miera podrobnosti dokumentu?

• Máme opisovať ideálny školský systém
alebo brať do úvahy východiskovú situáciu?

• Máme brať do úvahy finančné možnosti štátu?

• Máme brať do úvahy politické náklady?

• Môžeme ponechať niektoré otázky otvorené?

Učiace sa Slovensko
– dilemy autorského tímu



Cieľ RŠ-1-1
Vo vzdelávaní sa rozvíja jedinečný potenciál každé-
ho učiaceho sa (dieťaťa, žiaka) a napĺňajú sa jeho 
individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom 
individualizovanej výučby. 

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-2
Obsah vzdelávania je primeraný veku a potrebám 
učiacich sa (detí a žiakov), zohľadňuje ich materin-
ský jazyk, prispieva k ich celostnému rozvoju, 
umožňuje individualizáciu výučby a školám ponúka 
dostatočný priestor na jeho realizáciu a zameranie 
sa na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti, inova-
tívnosti, experimentovania a objavovania a na budo-
vanie základov hodnôt a postojov a základov 
zdravého životného štýlu.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-3
Nový obsah vzdelávania je dostupný prostredníct-
vom bohatej a efektívne zabezpečovanej ponuky 
učebných materiálov a učebných zdrojov, vrátane 
koordinovanej ponuky voľne dostupného digitál-
neho obsahu.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-4
V školách je zabezpečená dostupnosť vyhovujúceho 
materiálno-technického vybavenia, bezbariérové 
prístupy a vysoká miera flexibility vzdelávacieho 
prostredia.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-5
Systém hodnotenia sleduje krivku rozvoja učiaceho 
sa (dieťaťa, žiaka), priebežne a komplexne odzrkad-
ľuje jeho aktivity za hodnotené obdobie s dôrazom 
na pomenovanie silných stránok a možností ďalšie-
ho napredovania.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-6
V systéme hodnotenia kvality vzdelávania je zá-
kladným prvkom sebahodnotenie školy, v ktorom
si ciele zlepšenia stanovuje samotná škola ako 
súčasť nepretržitého úsilia o zlepšovanie procesu 
vzdelávania a ktoré je zohľadnené v externom hod-
notení kvality vzdelávania nezávislým orgánom.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-7
Predškolské vzdelávanie v materských školách je 
garantované pre deti vo veku od 3 rokov a nadväzuje 
na komplexný systém služieb ranej starostlivosti 
a včasnej intervencie pre deti vo veku do 3 rokov.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-8
Povinná školská dochádzka sa transformovala na 
povinné vzdelávanie, pričom základným prvkom 
vzdelávacieho systému je vzdelávací program.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-9
Povinné vzdelávanie je dvanásťročné, pričom ve-
ková hranica povinného vzdelávania je posunutá
o 1 rok smerom nadol (začiatok vo veku 5 rokov) 
a o 1 rok smerom nahor (ukončenie vo veku 17 
rokov).

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-10
Bežné základné školy pro-aktívne začleňujú do 
vzdelávania žiakov s rôznorodým potenciálom, 
pracujú s nimi spôsobom, ktorým tento ich indi-
viduálny potenciál rozvíjajú a zároveň u nich po-
silňujú sebavedomie a sebaúctu, samostatnosť 
a zodpovednosť, vzájomnú spoluprácu, empatiu
a pocit spolupatričnosti.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-11
Základné špeciálne školy sa okrem poskytovania 
vzdelávania menia na centrá odbornosti v procese 
individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní 
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami v bežných školách hlavného vzdelávacieho 
prúdu.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-12
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a so-
ciálne vylúčených spoločenstiev dostávajú účinnú 
podporu na dosiahnutie významne lepších výsled-
kov vo vzdelávaní, predčasne neukončujú vzdelá-
vanie na základnej škole a pokračujú vo vzdelávaní 
na vyšších stupňoch.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-13
Sú vytvorené podmienky na plnenie povinného 
vzdelávania v jazykoch národnostných menšín.

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



Cieľ RŠ-1-14
Štát podporuje nielen formálne vzdelávanie 
a výchovu (vrátane domáceho vzdelávania), ale aj 
rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa a zabezpečuje podmienky na uznávanie 
vedomostí a zručností nadobudnutých rôznym 
spôsobom. 

1. Kvalitná výchova a vzdelávanie 
dostupné pre všetkých



• Cieľ RŠ-2-1:  Odmeňovanie učiteľov

• Cieľ RŠ-2-2:  Pojatie profesie učiteľa

• Cieľ RŠ-2-3:  Nároky na budúcich učiteľov

• Cieľ RŠ-2-4:  Obsah VŠ-prípravy učiteľov

• Cieľ RŠ-2-5:  Kontinuálne vzdelávanie

• Cieľ RŠ-2-6:  Kariérny systém

2. Kvalitní, spoločensky rešpektovaní
a primerane odmeňovaní učitelia



• Cieľ RŠ-3-1: Systém odborného vzdelávania
a prípravy sa prispôsobuje požiadavkám 
informačnej spoločnosti a nových technológií. 

• Cieľ RŠ-3-2: Konzistentný systém odborného
vzdelávania a prípravy mladej pracovnej sily je
vytvorený syntézou domácej tradície a zahranič-
ných skúseností (nová syntéza s využitím najlep-
ších skúseností nemeckého, francúzskeho
a anglosaského systému). 

3. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava 
zohľadňujúce aktuálne a očakávané po-
treby praxe a osobný rozvoj učiacich sa



• Cieľ RŠ-3-3: Skúšky vedúce k získaniu stupňa 
vzdelania, resp. priznaniu kvalifikácie, sú 
inštitucionálne oddelené od získania dokladu
o absolvovaní vzdelávania. 

• Cieľ RŠ-3-4: Národná sústava kvalifikácií je funk-
čne prepojená s Národnou sústavou povolaní
a reaguje na jej zmeny aj spružnením kvalifikač-
ného systému, a to vytvorením menších kvalifi-
kácií (kvalifikačných jednotiek)...

3. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava 
zohľadňujúce aktuálne a očakávané po-
treby praxe a osobný rozvoj učiacich sa



• Cieľ RŠ-3-5: Inštitucionálne je zabezpečený zber 
dát o uplatnení absolventov na trhu práce. 

• Cieľ RŠ-3-6: Kapacity odborného školstva sú re-
gulované s prihliadnutím na údaje poskytované 
funkčným systémom indikatívnych odhadov 
potrieb trhu práce. 

• Cieľ RŠ-3-7: Podiel vzdelávania v pracovnom
prostredí sa zvyšuje uzatváraním zmlúv škôl so 
zamestnávateľmi alebo cez duálne vzdelávanie.

3. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava 
zohľadňujúce aktuálne a očakávané po-
treby praxe a osobný rozvoj učiacich sa



• Cieľ RŠ-3-8: Profesionalizácia pracovníkov po-
dieľajúcich sa na praktickom vyučovaní žiakov
a ich ďalším vzdelávaním zodpovedá technolo-
gickému pokroku v podnikovej sfére a reaguje
na zmeny v požiadavkách trhu práce.

3. Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava 
zohľadňujúce aktuálne a očakávané po-
treby praxe a osobný rozvoj učiacich sa



• Cieľ RŠ-4-1:  Financovanie vzdelávania

• Cieľ RŠ-4-2:  Riadenie rezortu školstva

• Cieľ RŠ-4-3:  Sieť škôl a školských zariadení

4. Efektívne fungujúce regionálne 
školstvo



• Ministerstvo školstva

• Priamo riadené rezortné organizácie

• Profesijné organizácie

• Študentské a mládežnícke organizácie

• Odborové organizácie

• ZMOS, SK8 a ďalší zriaďovatelia

• Zamestnávateľské organizácie, podnikateľské 
organizácie (a rôzne lobistické skupiny)

Kto všetko na Slovensku
„hovorí do školstva“



• Všetky ministerstvá (v rámci MRP)

• Vláda SR

• Politické strany

• Poslanci NR SR

Kto všetko na Slovensku
„hovorí do školstva“


