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Štát garantuje rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu. 

Vzdelávanie je dostupné pre všetkých, čo znamená, že dokáže 
dostatočne včas eliminovať riziká neskoršieho zlyhania, 

vytvára priestor na naplnenie potenciálu všetkých učiacich sa 
a tým aj príležitosť pre každého jednotlivca žiť plnohodnotný a 

zmysluplný život.

Vízia vzdelávania na Slovensku
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Materská škola
špeciálna MŠ

V
S

R
D

Vytvoriť integrovaný a 
dostupný systém VSRD

• Vytvoriť legislatívny rámec integrovaného systému VSRD pre deti od 0 do 6 

rokov – samostatný zákon

• Vytvoriť príležitosť pre všetky deti navštevovať materskú školu od pol roka

• Postupne transformovať detské jasle na materské školy

• Zaviesť právny nárok na miesto v programe VSRD

• Vytvoriť dostupnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre všetky deti so 

zdravotným či sociálnym znevýhodnením

Integrovaný a dostupný systém VSRD, 
vďaka ktorému môžu všetky deti začínať školu z rovnakej 

štartovacej čiary.
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Materská škola
špeciálna MŠ

V
S

R
D

ISCED2 (3. modul ZŠ)

ISCED1 (2. modul ZŠ)

ISCED1 (1. modul ZŠ)

10. rok ZŠ - dobrovoľný

špeciálna ZŠ

Vytvoriť integrovaný a 
dostupný systém VSRD

Zabezpečiť plynulý prechod 
detí do školy

Zabezpečiť plynulý prechod detí do školy a šancu pre každého 
prežívať v nej úspech

• Zrušiť odklad povinnej školskej dochádzky

• Zabezpečiť kvalitnú depistáž školskej spôsobilosti a včasnú intervenciu v celom systéme VSRD

• Upraviť model základnej školy tak, aby sa primárne vzdelávanie predĺžilo o 1 rok

Znížiť riziko školskej 
neúspešnosti
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Materská škola
špeciálna MŠ

V
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ISCED2 (3. modul ZŠ)

ISCED1 (2. modul ZŠ)

ISCED1 (1. modul ZŠ)

10. rok ZŠ - dobrovoľný

špeciálna ZŠ

Vytvoriť integrovaný a 
dostupný systém VSRD

Zabezpečiť plynulý prechod 
detí do školy

Zabrániť skorému rozdeľovaniu žiakov do vzdelávacích dráh 

• Upraviť model 2. stupňa základnej školy (vrátane dobrovoľného 10. ročníka)

• Vytvoriť príležitosť na zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zlepšenie šancí na 

štúdium na strednej škole

Znížiť riziko školskej 
neúspešnosti

Odstrániť skoré rozdeľovanie 
žiakov do vzdelávacích dráh
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Materská škola
špeciálna MŠ

V
S

R
D

ISCED2 (3. modul ZŠ)

ISCED1 (2. modul ZŠ)

ISCED1 (1. modul ZŠ)

10. rok ZŠ - dobrovoľný

špeciálna ZŠ

Vytvoriť integrovaný a 
dostupný systém VSRD

Zabezpečiť plynulý prechod 
detí do školy

Zlepšiť priestupnosť v stredoškolskom vzdelávaní a vytvoriť 
väčší priestor na objavovanie a rozvíjanie svojich kvalít

Znížiť riziko školskej 
neúspešnosti

Odstrániť skoré rozdeľovanie 
žiakov do vzdelávacích dráh

Gymnázium všeobecno-vzdelávací ročník 

Gymnázium (3 - 4 roky) Stredná odborná škola (3 - 4 roky)

SOŠ všeobecno-vzdelávací ročník

profesijne orientované 
programy SOŠ

Zlepšiť priestupnosť v 
stredoškolskom vzdelávaní

• Vytvoriť podmienky na postupnú profiláciu a voľbu vzdelávacej a profesijnej dráhy

• Minimalizovať riziko ukončenia vzdelávania bez získania kvalifikácie
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Materská škola
špeciálna MŠ
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ISCED2 (3. modul ZŠ)

ISCED1 (2. modul ZŠ)

ISCED1 (1. modul ZŠ)

10. rok ZŠ - dobrovoľný

špeciálna ZŠ

Vytvoriť integrovaný a 
dostupný systém VSRD

Zabezpečiť plynulý prechod 
detí do školy

Znížiť riziko školskej 
neúspešnosti

Odstrániť skoré rozdeľovanie 
žiakov do vzdelávacích dráh

Gymnázium všeobecno-vzdelávací ročník 

Gymnázium (3 - 4 roky) Stredná odborná škola (3 - 4 roky)

SOŠ všeobecno-vzdelávací ročník

profesijne orientované 
programy SOŠ

Zlepšiť priestupnosť v 
stredoškolskom vzdelávaní

2. stupeň VŠ (2 - 3 roky)

3. stupeň VŠ (3 - 4 roky)

1. stupeň VŠ (3 - 4 roky)

(vrátane profesijných bakalárskch programov)

Diverzifikovať vysokoškolské 
vzdelávanie



Skvalitnenie obsahu a metód výučby na VŠ

• Vytváranie Centier pre rozvoj pedagogických zručností VŠ 
učiteľov

• Revízia predmetov a znižovanie rozsahu kontaktnej 
výučby

• Internacionalizácia kurikula, spoločné vzdelávanie našich 
a zahraničných študentov, podpora mobilít

• Programové rady ako nástroj skvalitňovania štúdia

• Systematická práca s absolventmi

• Priebežné hodnotenie kvality výučby študentmi



Skvalitnenie obsahu a metód výučby na VŠ

Podporné a motivačné mechanizmy pre učiteľov

priestor a čas na realizáciu zmien

didaktická podpora

finančná motivácia

ocenenie kvalít tých najlepších učiteľov



Viac prakticky orientovaného štúdia na VŠ

• Integrácia väčšieho rozsahu praxe do akademicky 
orientovaných študijných programov 

• Zabezpečenie kvalitnej praxe cez jej informovaný výber, 
monitoring a záverečné vyhodnotenie

• Budovanie a posilnenie personálnych kapacít 
zabezpečujúcich prax

• Prepájanie výučby s praxou (učenie sa na príkladoch z 
praxe, využívanie špecializovaných učební, výučba 
odborníkmi z praxe)



Rozvoj akademickej a výskumnej etiky

• Vzdelávanie študentov v základoch akademického písania a 
pravidiel akademickej etiky už od začiatku štúdia

• Vzdelávanie učiteľov o problematike plagiátorstva (ako mu 
predchádzať, ako ho odhaliť)

• Implementácia etického kódexu na úrovniach VŠ a na národnej 
úrovni

• Zriadenie inštitútu ombudsmana pre akademickú etiku

• Prijatie zákona, ktorý umožní odnímať tituly získané 
podvodným spôsobom 



• V internacionalizácii sme na periférii

• Potrebujeme strategický prístup na celoštátnej aj inštitucionálnej 
úrovni

• Mali by sme sa zamerať na lákanie mladých ľudí

• Pri Horizontoch zvyšovať zapojenie do projektov šírenia excelentnosti 
a podporovať kvalitu

Slovensko a internacionalizácia



• 8 % absolventov PhD. zo zahraničia vs. 25 % priemer OECD

• Necelých 6 % zahraničných akademikov vs. 40 – 50 % na najlepších 
VŠ vo svete a v Európe

• V získavaní prostriedkov z Horizontu2020 na 24. mieste z 28 krajín 
(všetky krajiny V4 pred nami, v projektoch pre šírenie excelentnosti
v skupine najslabších)

Slovensko na periférii medzinárodnej akadémie



• Nie je celoštátna stratégia a chýba systematická koordinácia medzi 
rezortmi (MV SR, MZ SR, MZV SR, MPSVaR SR, MH SR) – Rada vlády 
pre internacionalizáciu VŠ a vedy

• Na úrovni VŠ tiež chýbajú stratégie – potrebujeme:

• Rozvoj zahraničných oddelení VŠ (príchod a integrácia cudzincov 
a pomoc pri odchodoch) – EŠIF – inštitucionálny grant

• Rozvoj projektových oddelení pre (príprava a administrovanie 
projektov, podpora NCP, SLORD) – EŠIF ->generovanie zdrojov

Chýba stratégia internacionalizácie



• PhD. 

• otvoriť prijímacie konania 

• Ponúkať v AJ 

• Štipendium na celé PhD.

• Postdoktorandi:

• Štipendium na 3 + 2 roky (kompetitívna výhoda)

• Dôraz na podporu postdokov v pedagogických a učiteľských vedách

• Hodnotenie aj prijímajúceho pracoviska – nepodporovať „výsadkárov“

Zamerať sa na prilákanie mladých ľudí



• Spolufinancovať/dofinancovať projekty podávané v rámci Horizontu

• Kľúčové zamerať sa na projekty pre šírenie excelentnosti: 

• Teaming (centrá excelencie)

• Twinning (sieťovanie)

• ERA Chair 

• COST

• MSCA IF widenning

• Cieľ je dostať sa „na mapu“ a pritiahnuť excelentných vedcov, aby 
sme mohli byť úspešnejší

Finančne podporovať účasť na projektoch Horizontu Európa –
najmä šírenie excelentnosti






