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Vzdelávací systém je na všetkých úrovniach efektívne riadený 
vďaka jednoduchým a zrozumiteľným pravidlám, 

transparentnému rozhodovaniu, etickému správaniu sa jeho 
aktérov a odbornému riadeniu ľuďmi s líderskými 

schopnosťami.

Vízia riadenia školstva na Slovensku



Hlavné témy prezentácie

• Kompetencie riaditeľov a zriaďovateľov škôl v regionálnom školstve nie sú dostatočné 
vyjasnené, čo komplikuje ich efektívny výkon.

• Zriaďovatelia školám školám pomáhajú v prevádzkových záležitostiach a poskytovaním 
financií.

• Funkčné vzdelávanie vedúcich pracovníkov škôl pomáha relatívne nízkemu podielu 
riaditeľov a je málo variabilné.

• Spravovanie siete škôl prispieva k finančnej neefektívnosti, nedostupnosti škôl aj k 
nekvalite vzdelávania.

• Financovanie škôl nie je dostatočné ani efektívne, školstvo ako celok je podfinancované.



Zdroj: OECD (2016), PISA 2015.

Miera školskej autonómie je na Slovensku vysoká

Index školskej autonómie podľa OECD zo zistení PISA 2015 (%)
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Riaditelia rozhodujú o širokej agende

Kto z Vašej skúsenosti rozhoduje v nasledujúcich oblastiach?

riaditeľ
prijímanie žiakov do školy 90,2 %
tvorba školského poriadku 80,6 %
výber a prijímanie učiteľov 79,3 %
tvorba školského vzdelávacieho programu 75,4 %
prepúšťanie učiteľov 74,1 %
odmeňovanie učiteľov 72,6 %
ktoré predmety sa budú vyučovať 72,6 %
čerpanie rozpočtu v rámci školy 69,9 %
tvorba systému hodnotenia žiakov/čok 60,6 %
zostavenie rozpočtu školy 60,5 %
určenie obsahu predmetov 48,7 %
ktoré učebnice sa budú používať 46,4 %

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 619 riaditeľov materských, 
základných a stredných škôl vrátane špeciálnych



Riaditeľom kompetencie stačia a zväčša vyhovujú

„Tieto kompetencie úplne, úplne stačia na to, čo má riaditeľ.“ 

(riaditeľka samosprávou zriadenej základnej školy)

„Som presvedčený, že už dnes máme toľko kompetencií v školstve, že keď chceme, tak vieme veci robiť.“  

(riaditeľ cirkevnej spojenej školy)

„Keď si to zoberieme z tej legislatívy, tak tá je podľa mňa nastavená tak, že ja by som na nej nemenil skoro nič z 
hľadiska tej autonómie.“ 

(zriaďovateľ súkromnej základnej školy)

„Výhodou alebo nevýhodou riaditeľa je to, že v podstate zodpovedá za všetko.“

(riaditeľka strednej odbornej školy)



Podmienky výkonu riaditeľských kompetencií nie sú optimálne

Rozsiahla a komplikovaná legislatíva

Nejasné vymedzenie právomocí jednotlivých aktérov v školstve

Šírka agendy a nedostatočné personálne kapacity na jej zabezpečenie

Spravovanie organizačných zložiek škôl v rôznych režimoch riadenia

Slabá pripravenosť na riadenie a nedostatočné vzdelávanie v tejto oblasti

Neoptimalizovaná sieť škôl a znevýhodňujúce pravidlá normatívneho financovania



Pomoc pri riadení škôl zabezpečujú kvalitné ľudské zdroje
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Funkčné vzdelávanie má pre riaditeľov rôzne 
prínosy
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Zriaďovatelia sa starajú najmä o financovanie a 
prevádzku, nie o obsah, personálnu a ekonomickú

agendu
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Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 619 riaditeľov materských, základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych.

Samosprávne orgány školám pomáhajú málo

Kto z Vašej skúsenosti rozhoduje v nasledujúcich oblastiach?
riaditeľ rada školy miestna/ 

regionálna 

samospráva
prijímanie žiakov do školy 90,2 % 5,5 % 16,1 %
tvorba školského poriadku 80,6 % 7,3 % 18,3 %
výber a prijímanie učiteľov 79,3 % 0,7 % 19,1 %
tvorba školského vzdelávacieho programu 75,4 % 5,9 % 37,3 %
prepúšťanie učiteľov 74,1 % 6,6 % 29,5 %
odmeňovanie učiteľov 72,6 % 6,3 % 5,0 %
ktoré predmety sa budú vyučovať 72,6 % 16,8 % 1,0 %
čerpanie rozpočtu v rámci školy 69,9 % 15,3 % 1,2 %
tvorba systému hodnotenia žiakov/čok 60,6 % 6,2 % 0,2 %
zostavenie rozpočtu školy 60,5 % 13,6 % 0,9 %
určenie obsahu predmetov 48,7 % 3,1 % 0,4 %
ktoré učebnice sa budú používať 46,4 % 1,9 % 1,3 %



Školstvo je sluhom viacerých pánov

„Prvý problém vidím v tom, že je roztrieštenosť alebo proste taký zvláštny pohľad na to, čo je 
originálna kompetencia a čo je prenesený výkon. Aj v jedných, aj v druhých inštitúciách 

[štátnych a samosprávnych – pozn. autora], ktoré jedny sú platené z podielov vydané zo štátu, 
robia alebo majú pracovať kvalifikovaní pedagógovia. 

(zástupkyňa okresného úradu)

„Problém nastal prechodom odborov školstva pod ministerstvo vnútra, kde v podstate do 
celého tohto procesu financovania vstúpil ďalší subjekt. A to rozhodujúci subjekt v tom zmysle, 

že odbory školstva nemajú právnu subjektivitu.“
(zástupkyňa okresného úradu)

„Riadenie sa zvrhlo iba na to, že poďme sa baviť o tom, či na to máme peniaze, či nám 
podielové dane stačia. Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu z pozície samosprávy vo vzťahu 

k originálnym kompetenciám a snaha, aby tá kvalita bola prioritou, je úplne nulová.“
(zástupkyňa okresného úradu)



Sieť škôl nie je spravovaná optimálne

Pokles počtu detí a žiakov bol väčší ako pokles počtu škôl a učiteľov 

→ máme menšie školy a triedy a menej žiakov na učiteľa

Parametre optimalizácie siete škôl: dostupnosť, kvalita a nákladovosť 

→ iná váha pri materských, základných a stredných školách 

Rozhodovanie o počtoch žiakov a tried na stredných školách

→ rôzne metre pre rôzne školy v rôznych krajoch



Financovanie školstva je výrazne pod priemerom krajín EÚ



Financovanie školstva nie je dostatočné ani efektívne

Dve tretiny základných škôl sú z hľadiska financovania výnimkou, vzdelávajú pritom 
tretinu žiakov.

Normatívne financovanie nie je výhodné pre základné školy s počtom žiakov tesne nad 
250.

Nároky na finančné zdroje sa rôznia podľa vekovej a kvalifikačnej štruktúry 
zamestnancov a tiež podľa lokálnej siete škôl.

Časť škôl musí byť ku koncu roka dofinancovávaná kvôli nedostatku zdrojov na 
personálne náklady.



Spravovanie, riadenie a financovanie
vysokého školstva

Renáta Hall
To dá rozum



• Riadenie na VŠ je komplikované na vertikálnej aj horizontálnej 
úrovni

•  Nie všetky skupiny akademikov a študentov volia do senátov a sú v 
nich zastúpené

• Vedecké a umelecké rady rozhodujú o kariérnom rozvoji a 
študijných programoch v rôznych oblastiach poznania

• Financií nie je dosť a nie vždy sú efektívne vynakladané

Riadenie na VŠ



Rektor Správna rada

Akademický senát VŠ Vedecká rada VŠ

Dekan

Akademický senát fakulty Vedecká rada fakulty

Riadenie na VŠ je komplikované



• Rektor a dekan – volení senátom, ktorému sa zodpovedajú, AS 
schvaľujú všetky ich rozhodnutia vrátane najbližších spolupracovníkov

• Výkonové kritériá „stanovuje“ rektor dekanom a správna rada 
rektorovi, i keď oboch volia ich senáty 

• Rektor môže len nepriamo ovplyvňovať dianie na fakulte

Do rozhodovania je zapojených viacero orgánov
• Akademický senát a vedecké a umelecké rady – študijné 
programy/vnútorný systém zabezpečovania kvality; dlhodobý zámer

• AS a SR – rozpočet a otázky majetku

Na verejných VŠ sú zmiešané akademické a prevádzkové otázky,
tak na úrovni exekutívy (rektor/dekan), ako aj senátov

Riadenie na (verejných) VŠ je veľmi komplexné a komplikované



Na štátnych aj súkromných VŠ 

• rektora vyberá minister a na súkromných vlastník

• má senát viac konzultačnú úlohu, je tam spolupráca

Na súkromných VŠ 

• sú úlohy prevádzky v rukách majiteľa a rektori/dekani majú viac 
priestoru venovať sa akademickým otázkam riadenia

• otázky prevádzky sú tam centralizované

Na súkromných a čiastočne štátnych VŠ je riadenie jednoduchšie



• AS sa skladajú zo zástupcov fakúlt/fakultné AS –
niekedy zo zástupcov jednotiek, ktorí v nich zastupujú 
záujmy danej organizačnej jednotky

• Aj dekani a vedúci katedier v niektorých prípadoch 
bránia hranice svojich organizačných jednotiek 

Dôsledkom môže byť:
• menej interdisciplinarity vo vzdelávaní a vede, 
• ponúkanie rovnakých programov na viacerých 
pracoviskách 
• neefektívna administratíva a podporné činnosti

Na verejných VŠ môžu byť preferencie súčastí VŠ silnejšie 
ako celku



• 80 % respondentov spomedzi akademikov na VŠ volí, ale tretina 

respondentov do 5 rokov praxe nevolí a to sa premieta aj do zloženia AS 

V akademických senátoch je zastúpená len časť akademickej obce

V ktorej z nasledovných akademických funkcií/inštitúcií pôsobíte alebo ste 
pôsobili v minulosti? Výber všetkých relevantných možností.

Počet rokov praxe na vysokej škole ako vysokoškolský učiteľ alebo 
výskumný/umelecký pracovník:

Do 15 rokov 
(%)

16 – 25 
rokov (%)

26 – 35 
rokov (%)

36 a viac 
rokov (%)

Člen akademického senátu 
VŠ/fakulty

20,8 45,5 42 54,4

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. 
Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov
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• 41 % študentov nevolí na všetkých troch stupňoch

• nadprezentovanosť doktorandov 28 % členov AS na verejných 
VŠ vs. 5 % v populácii študentov – sú skôr začínajúci akademici a nie 
ako študenti 1. a 2. stupňa 

• takmer nezastúpení externisti, zahraniční študenti, i keď najmä 
na lekárskych tvoria veľkú časť akademickej obce 

Do senátov volí len časť študentov



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 3835 študentov 1. a 2. stupňa 
VŠ, 614 doktorandov, 852 VŠ učiteľov

Čo najviac bráni študentom sa zapájať do spravovania VŠ?
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• U študentov nie je mechanizmus zapojenia na úrovni 
katedier/ústavov

• Absentuje zbieranie dát o potrebách rôznych členov akademickej 
obce 

Nedostatky zastúpenia záujmov AO v senátoch



Podľa zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z.:

• Hodnotia vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú činnosť aspoň raz ročne – čo je 
vstupom pre priebežný dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém 
hodnotenia kvality Slovenskou akreditačnou agentúrou

• Výber externých skúšajúcich na štátniciach a schválenie potenciálnych 
školiteľov PhD. 
• Kariérny postup: kritériá na získanie docentúry a profesúry

• Návrhy na udelenie doc. a prof.
• keďže som sa stretla s tým, že schválila odporúčanie habilitačnej a inauguračnej 

komisie a niekedy nie, tak môže byť otázka na základe čoho, keďže VR sú veľmi 
rôznorodé, najmä na úrovni VŠ (treba viac ako 1/2 všetkých hlasov)

• hodnotenie pedagogickej činnosti, i keď ide o vedecko-pedagogický titul sa 
hodnotí asi skôr kvantitatívne a len na časti VŠ

• Všeobecné a konkrétne podmienky na výber prof. a doc.

Úloha vedeckých rád je široká



• 0,6 % HDP na VŠ vzdelávania vs. 0,7 % EÚ na VŠ (Eurostat, marec 2019)

• 0,88 % HDP oproti 2,07 % HDP v EÚ (Eurostat, január 2019)

• Na vedecké granty (APVV + VEGA + KEGA + Stimuly na výskum) dávame 
výrazne menej ako v ČR (GAČR + TAČR)

Špecifické problémové otázky
• Neistota pri každoročných zmenách metodiky financovania – dekani nevedia,
ako stanoviť kritériá pre ľudí

• Vo financovaní sa neodráža kvalita pedagogickej činnosti

• Prostriedky sa premrhávajú vo verejnom obstarávaní, ktoré je pridlhé (odrádza 
partnerov z biznisu) a ťažko sa robí centrálne (vopred sa musia dohodnúť počet a typ 
nakupovaných vecí – robia sa nevýhodné blokové zmluvy)

Financií nie je veľa a sú s nimi problémy



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 197 akademikov zo Slovenska 
pôsobiacich v zahraničí
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• Riadenie na VŠ je komplexné a komplikované

• Nie všetky skupiny v rámci akademickej obce majú rovnaké slovo v spravovaní 
VŠ 

• Vedecké a umelecké rady sa môžu rozhodovať na základe kvantitatívnych a 
všeobecnejších kritérií

• Peňazí nie je dosť, ale sú indície, že nie sú vždy míňané efektívne 

Záver






