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• Iniciatíva To dá rozum vznikla v roku 2016 (MESA10)

• Cieľ: hľadať príčiny súčasného stavu a navrhnúť zmeny vo 
vzdelávacom systéme na Slovensku od predškolskej až po 
vysokoškolskú úroveň

• V novembri 2016 predstavila Víziu vzdelávania na Slovensku

• V októbri 2019 publikovala Analýzu zistení o stave školstva na 
Slovensku – kľúčové problémy, ich príčiny, súvislosti a dosahy, deliace 
nás od želaného stavu vo vzdelávaní a vysokoškolskej vede 

Slovenské školstvo potrebuje komplexnú zmenu:
To dá rozum!

https://analyza.todarozum.sk/


• Východisko: príklady dobrej praxe vo vzdelávaní na Slovensku a zo 
zahraničia, analýzy vzdelávacích politík v medzinárodnom kontexte

• Princípy: kvalita vzdelávania a vedy, rovnosť príležitostí, spokojnosť

• Komplexnosť, podpora a zmena ako systematický a permanentný 
proces

• Štrukturálne fondy ako príležitosť na implementáciu zásadných zmien

• Viac ako 400 odporúčaní ako podnet na ďalšiu odbornú a verejnú 
diskusiu

Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku

od materských až po vysoké školy vrátane vedeckej a umeleckej činnosti na 
vysokých školách 



Priestupný, otvorený a flexibilný model vzdelávania
od ranej starostlivosti po vysokú školu
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Obsah vzdelávania, stratégie výučby a hodnotenia
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Obsah vzdelávania, stratégie výučby a hodnotenia
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Individualizovaná podpora učiacich sa

Špecifická

Cielená

Všeobecná

Úrovne podpory vo vzdelávaní

Garantované financovanie pre školy

Nárokovateľné podporné opatrenia pre žiakov

Dostatočné personálne kapacity v školách 

Kvalitná a dostupná externá podpora

Podpora priestupnosti a spolupráce 
medzi bežnými a špeciálnymi školami



• Vyššie platy pedagogickým a odborným zamestnancom

• Skvalitnenie prípravy učiteľov v didaktických zručnostiach, prípravy na 
individualizovanú podporu všetkých učiacich sa a nové štátne kurikulum

• Kvalitné, rozmanité a dostupné možnosti profesijného rozvoja pre 
všetkých pedagogických a odborných zamestnancov

• Doktorandi do koča aj do voza – zavedenie doktorandských škôl

• VŠ ako atraktívny zamestnávateľ (platy a stabilnejšie zmluvy)

• Aby aj Henry Kissinger mohol byť na Slovensku profesorom (zavedenie 
funkčných miest profesorov a docentov a otvorenie výberových konaní)

Zlepšenie prípravy a rozvoja akademických,
pedagogických a odborných zamestnancov



Efektívne riadené a financované školstvo

• 3 piliere tvorby vzdelávacej politiky: exekutívny, strategicko-
analytický a reprezentatívny konzultačný 

• Posilnenie riadenia škôl: oddelenie pedagogického                  
a manažérskeho riadenia, (naozaj) funkčné vzdelávanie, 
zmena kvalifikačných požiadaviek na riaditeľov

• Viac peňazí nestačí: upravené normatívy, nové nenormatívne 
príspevky, inovácie a šablóny

• Model optimálnej siete škôl: dostupnosť, efektivita, kvalita 



• Konzistentnosť posudzovania systémov kvality VŠ a súlad                
s medzinárodnými trendmi

• Zjednodušiť riadenie VŠ cez posilnenie rektora a sprísnenie jeho 
výberu správnou radou a senátom

• Do financovania vniesť stabilitu, predvídateľnosť a možnosť rôzneho 
profilovania VŠ cez niekoľkoročné výkonové zmluvy

• Zvýšiť financovanie vedy tak, aby sme sa priblížili priemeru EÚ

Posudzovanie kvality, riadenie a financovanie VŠ



https://todarozum.sk/zmena-skolstva/

https://todarozum.sk/zmena-skolstva/



