Akčný plán
k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva
na roky 2022 – 2024

V novembri 2021 bola vládou Slovenskej republiky schválená Stratégia celoživotného vzdelávania
a poradenstva na roky 2021 – 2030 (ďalej len Stratégia) s cieľom definovať výhľadové opatrenia
v oblasti vzdelávacích politík, ktoré umožnia „reagovať na dynamicky sa meniaci trh práce,
charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systémových zmien v oblasti
vzdelávania pre každého“.
Stratégia stanovila aj jej následné rozpracovanie vo forme akčných plánov v troch trojročných
časových etapách. Vypracovaním úvodného návrhu Akčného plánu k Stratégii celoživotného
vzdelávania a poradenstva na roky 2022 - 2024 (ďalej len „ AP k Stratégii CŽVaP“) bol v januári
2022 poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý k procesu tvorby prizval odborníkov
zapojených aj do prípravy prvého návrhu Stratégie v roku 2021.
Akčný plán obsahuje plán aktivít na uvedené časové obdobie, ktorý vychádza z definovaných
tematických oblastí Stratégie a v nich navrhnutých opatreniach. Každé opatrenie obsahuje návrh
súboru aktivít, smerujúcich k dosiahnutiu cieľov daného opatrenia, ako aj celkových cieľov
Stratégie, výstupové indikátory, inštitúcie zapojené do ich realizácie a indikáciu možných
finančných zdrojov. Financovanie aktivít je plánované do veľkej miery zo zdrojov fondov EÚ z
programového obdobia 2021-2027 cez Program Slovensko.
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Tematická oblasť 1.1: Druhošancové vzdelávanie a F odbory
Cieľ

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností
Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania

Opatrenie

Implementácia programu
NSOV s integrálnou súčasťou
dokončenia ZŠ

Aktivity

Termín

Aktualizovať štátne vzdelávacie
programy pre OVP

2022

Rozšíriť ponuku vzdelávania
pedagogických zamestnancov

2023 - 2024

1. Vypracovať a schváliť program na
získanie NSV
Vytvorenie vzdelávacieho
programu na získanie
nižšieho stredného vzdelania
– druhošancové vzdelávanie

2. Rozšíriť ponuku vzdelávania
pedagogických zamestnancov
a vytvoriť metodické usmernenie
pre vzdelávací program

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Aktualizované ŠVP – schválené
MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Vzdelávacie programy
inovačného vzdelávania
pedagogických zamestnancov

MŠVVaŠ SR

Program na získanie NSV –
schválený MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Vzdelávacie programy
inovačného vzdelávania
pedagogických zamestnancov

2023-2024

Partneri

ŠIOV
ŠIOV, PRO,
VŠ, právnické
osoby, ktoré
majú
v predmete
činnosti
vzdelávanie
ŠIOV, PRO,
VŠ, právnické
osoby, ktoré
majú
v predmete
činnosti
vzdelávanie

Rozpočet

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický cieľ)

bez nároku

-

8 800,- EUR

bez nároku

bez nároku

1 000 000
EUR rok
2023

10 000,- EUR

ESF+f)

2 000 000
EUR rok
2024

Tematická oblasť 1.2: Zvyšovanie atraktivity a kvality OVP – Centrá excelentnosti OVP
Cieľ:

Cieľ 3: Podporiť rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania
Opatrenie

Aktivity

Podpora budovania kapacít
CEOVP v pilotných sektoroch

Transformovať existujúce centrá OVP a
vznik nových CEOVP pre inovatívnu oblasť
SR

Termín

2022-2024

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Počet CEOVP
MŠVVaŠ SR

Partneri

Rozpočet

5 000 000
EUR
rok 2022

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický cieľ)

-

ŠC 1.4
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hospodárstva a CEOVP ako
tvorca inovácií vo vzdelávaní

Zaviesť CEOVP do praxe v roku 2024 na
základe pilotnej fázy, ďalšia podpora
CEOVP v oblasti dobudovania MTZ a
personálnych kapacít, nastavenie cyklov
zabezpečovania kvality počiatočného a
pokračujúceho OVP, osobitné postavenie
CEOVP v rámci plánov výkonov stredných
škôl, zaraďovania do siete a zmien v sieti
škôl

2022-2024

Zakotviť centrá excelentnosti v legislatíve

2024

Počet CEOVP

ŠIOV, stavovské
a profesijné
10 000 000
organizácie,
EUR rok
Rada
2023
zamestnávateľov
pre OVP,
12 000 000
samosprávne
EUR rok
kraje, neštátni
2024
zriaďovatelia
stredných škôl

Zmena zákona o OVP

Tematická oblasť 1.3: Národná iniciatíva pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné programy
Cieľ:

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností
Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania

Opatrenie

Aktivity

Termín

Výstupový indikátor

Zakotvenie pojmu základné
zručnosti do zákona o CŽV

Zaviesť pojem základné zručnosti
v Zákone o celoživotnom vzdelávaní

2022

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

Zodpovednosť

MŠVVaŠ SR

Partneri

MPSVR SR, MF
SR,MIRRI, MV SR,
AZZZ SR,RÚZ,
APZD, ASUTV,
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8, AIVD,
SRK, Aliancia
sektorových rád

Rozpočet

bez nároku

Zdroj a forma
financovania
Fondy EÚ ŠR
(špecifický
cieľ)

-

-
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Pilotné zavedenie nástrojov
pre mapovanie, hodnotenie a
testovanie úrovne základných
zručností pre
nízkokvalifikovaných
dospelých

Zmapovať dostupné nástroje pre
hodnotenie a testovanie úrovne
základných zručností u dospelých
s nízkou úrovňou kvalifikácie v SR
a vyhodnotiť možnosti ich využitia na
pilotných vzorkách cieľových skupín

Mapovacia
správa
o nástrojoch na hodnotenie
a testovanie
základných
zručností
Mapovacia správa o stave
zručností dospelých s nízkou
kvalifikáciou – regionálna
mapa zručností

Zmapovať stav zručností dospelých
s nízkou úrovňou kvalifikácie v SR na
národnej a regionálnej úrovni

Pilotná schéma financovania
poskytovateľov
neformálneho vzdelávania v
základných zručnostiach pre
nízkokvalifikovaných
dospelých (mimovládne
neziskové organizácie s
potenciálom pre dosah na
cieľovú skupinu).

Definované východiskové
indikátory pre pravidelné
hodnotenie základných
zručností dospelých
Hodnotiaca správa
z realizácie pilotnej schémy

Pilotne overiť schému na realizáciu
neformálneho vzdelávania v oblasti
základných zručností
2022 - 2024

Počet organizácií zapojených
do pilotnej schémy

Analyzovať podmienky pre vytvorenie
Národnej siete pre základné zručnosti
s kapacitou na národnej úrovni (MŠVVaŠ
a Rada vlády pre celoživotné
vzdelávanie) a jej prepojenie na
Regionálne centrá CŽV a poradenstva a
s opatreniami na občianske vzdelávanie

Inštitucionálna kapacita pre
podporu programov
vzdelávania v základných
zručnostiach z verejných
zdrojov: Národná sieť pre
podporu základných
zručností

ŠIOV, SAV, VÚC,
mimovládne
neziskové
organizácie

Počet regionálnych
a národných aktivít
zameraných na mapovanie
aktérov v oblasti podpory
poskytovania neformálneho
vzdelávania ZZ

ŠIOV, SAV, VÚC,
mimovládne
neziskové
organizácie

3 000 000 EUR
rok 2022
5 000 000 EUR
rok 2023
6 000 000 EUR
rok 2024

Počet expertov a organizácií /
stakeholderov zapojených do
mapovacej správy

ESF+ g)

Analytická mapovacia správa
Realizácia kampane na
zvýšenie povedomia a
záujmu poskytovateľov
a poskytovanie neformálnych
kurzov základných zručností

Vytvoriť národný koordinačný bod pre
základné zručnosti s prepojením na
regionálne centrá CŽV a iniciovať
partnerstvá pre vytvorenie Národnej siete
pre základné zručnosti
2022 - 2024

Funkčná Národná sieť pre
základné zručnosti
ŠIOV, SAV, VÚC
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Definované prioritné oblasti
neformálnych kurzov pre
aktuálne obdobie (na
základne mapovania).,
predpoklad pre vzdelávacie
moduly v oblasti základných
zručností

mimovládne
neziskové
organizácie

Počet expertov
a organizácií/stakeholderov
zapojených do procesu
vytvárania Národnej siete pre
základné zručnosti

Rozvoj digitálnych zručností
občanov SR - Definovanie
nadrezortnej národnej
stratégie digitálnych
zručností s vlastnými
opatreniami, odporúčaniami
pre rezorty

Príprava základnej štruktúry dokumentu,
analýza súčasného stavu
V spolupráci s jednotlivými partnermi
príprava samotnej stratégie ako aj
akčného plánu s opatreniami
Zabezpečenie procesu VPK/MPK
a schválenie Vládou SR

Q4 2022

Počet pilotne realizovaných
segmentových modulov pre
neformálne kurzy základných
zručností pre rôzne cieľové
skupiny dospelých
Schválený materiál

MIRRI SR

MŠVVŠ SR,
MPSVaR SR, MH
SR, Národná
koalícia pre
digitálne zručnosti
a povolania SR

1 000 000 EUR
rok 2022
3 000 000 EUR
rok 2023
3 000 000 EUR
rok 2024

Tematická oblasť 1.4: Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií
Cieľ:

Cieľ 5: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR

Opatrenie

Aktivity

Termín

Výstupový indikátor

Nové definovanie úlohy a
postavenia Národnej sústavy
kvalifikácií

Vyhodnotiť efektívnosť Národnej sústavy
kvalifikácií a Slovenského kvalifikačného
rámca

2022 - 2023

Hodnotiaca správa
Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

Zodpovednosť

Partneri

Rozpočet

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický
cieľ)

1 000 000 EUR

MŠVVaŠ SR

MPSVR SR, MF
rok 2022
SR,MIRRI SR,
MV SR, AZZZ 3 000 000 EUR

ESF+ g)

-
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Prepojenie národných
databáz kvalifikácií a
vzdelávacích príležitostí s
portálom Europass

Prepojiť národné databázy kvalifikácií
a vzdelávacích príležitostí s portálom
Europass

2022 - 2023

Informácie o kvalifikáciách
a vzdelávacích možnostiach
poskytovaných v SR ako
súčasť portálu Europass

rok 2023
SR,RÚZ, APZD,
ASUTV,
3 000 000 EUR
Zduženie
rok
2024
samosprávnych
krajov SK8,
AIVD, SRK,
Aliancia
sektorových rád

Tematická oblasť 1.5: Systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa
Cieľ:

Cieľ 5: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR

Opatrenie

Aktivity

Doplnenie deskriptorov
nižších úrovní do SKKR

Zaviesť deskriptory na úrovni SKKR 0

Termín

2022

Aktualizovaný Slovenský
kvalifikačný rámec

2022

Zriadenie Rady vlády pre
celoživotné vzdelávanie

Navrhnúť ustanovenia týkajúce sa
uznávania výsledkov predchádzajúceho
vzdelávania do zákona o celoživotnom
vzdelávaní
Navrhnúť ustanovenia týkajúce sa
uznávania výsledkov predchádzajúceho
vzdelávania cez uznávanie kreditov do
legislatívy pre vysoké školy

Zodpovednosť

2022

2023

Vytvorenie Národného fóra pre
vzdelávanie dospelých ako
stálej pracovnej skupiny RV pre
CŽV
Zákon o celoživotnom
vzdelávaní
Zmena zákona o vysokých
školách

Partneri

Rozpočet

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ ŠR
(špecifický
cieľ)

ŠIOV, Aliancia
sektorových rád

Návrh štatútu Rady vlády pre
CŽV

Transformovať Radu vlády pre OVP na
Radu vlády pre CŽV
Návrh zákona o uznávaní
výsledkov predchádzajúceho
vzdelávania – doplnenie do
zákona o CŽV (priechodnosť
vzdelávacieho systému)

Výstupový indikátor

MŠVVaŠ SR

MPSVR SR, MF
SR,MIRRI, MV
SR, AZZZ
SR,RÚZ, APZD,
ASUTV,
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8, AIVD,
SRK, Aliancia
sektorových rád

bez nároku

-

-

VŠ, SRK, SAAVŠ
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Zavedenie inštitútu
majstrovskej skúšky

Pilotovať majstrovskú skúšku v rámci
centier excelentnosti

2023 - 24

Hodnotiaca správa z pilotného
overenia majstrovskej skúšky

ŠIOV,
zamestnávatelia,
Aliancia
sektorových rád

1 000 000 EUR
rok 2023

ŠC 1.4

1 000 000 EUR
rok 2024

Tematická oblasť 1.6: Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému menšími kvalifikáciami a mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi)
Cieľ:

Cieľ 5: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR

Opatrenie

Aktivity

Termín

Segmentácia existujúcich
formálnych kvalifikácií
nadobúdaných v strednom
odbornom školstve

Segmentovať existujúce formálne
kvalifikácie

2023 - 2024

Doplnenie štvrtého subrámca
„menšími“ kvalifikáciami
požadovanými trhom práce
(profesijné kvalifikácie)

Pilotovať „menšie“ kvalifikácie v centrách
excelentnosti

Definovať profesijné kvalifikácie
v legislatíve SR

2022

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Počet segmentovaných
odborov
a segmentovaných
kvalifikácií (kvalifikačných
jednotiek) a ich pilotáž
Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

MŠVVaŠ SR

Vytypovanie zručností
dopytovaných trhom práce,
ktoré rozširujú alebo
prehlbujú už nadobudnuté
kvalifikácie, vrátane tých,
ktoré možno nadobudnúť aj

Vytvoriť legislatívne podmienky pre
zavedenie mikrocertifikátov do praxe
a ich uznávania s cieľom dosiahnuť
flexibilný vzdelávací proces

2023

Podpora tvorby a poskytovania
mikrocertifikátov na vysokých školách
a vo vzdelávacích inštitúciách

2023 - 2024

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní a Zákon
o vysokých školách
Počet zapojených škôl
a vzdelávacích inštitúcií
(VŠ, SŠ, vzdelávacie
inštitúcie v zmysle zákona

Partneri

Rozpočet

ŠIOV, stavovské a 1 000 000 EUR
rok 2023
profesijné
organizácie,
1 000 000 EUR
Rada
rok 2024
zamestnávateľov
pre OVP
MPSVR SR, MF
bez nároku
SR,MIRRI, MV SR,
AZZZ SR,RÚZ,
APZD, ASUTV,
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8, AIVD,
SRK, Aliancia
sektorových rád

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ ŠR
(špecifický
cieľ)
ESF+ g)

ŠC 1.4

-

-

bez nároku
Školy, vzdelávacie
inštitúcie,
zamestnávatelia,
SRK, SAAVŠ

ŠC 1.4

ESF+ g)
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„bežnými“ vzdelávacími
kurzami alebo kurzami s
vysokým podielom
samoštúdia (mikrocertifikáty
a mikrokvalifikácie)

Podpora poskytovania mikrocertifikátov
bez obmedzenia získania požadovanej
kvalifikácie

o celoživotnom
vzdelávaní

Počet identifikovaných
mikrokvalifikácií

Definovať ustanovenia týkajúce sa
anticipácie zručností ako výskumné
know-how jednotlivých sektorových rád
Jednoznačné vymedzenie
terminológie týkajúcej sa
potreby zvýšiť flexibilitu
vzdelávacieho a
kvalifikačného systému a
dokladovania nadobudnutia
kvalifikácie

Definovanie príslušnej terminológie v
Zákone o CŽV a v Zákone o vysokých
školách

ŠIOV, stavovské a
profesijné
organizácie,
Rada
zamestnávateľov
pre OVP, Aliancia
sektorových rád,
sektorové rady

2022 - 2023

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní a zmena
zákona o vysokých
školách

MPSVR SR, MF
SR,MIRRI, MV SR,
AZZZ SR,RÚZ,
APZD, ASUTV,
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8, AIVD,
SRK, Aliancia
sektorových rád

Analýza prostredia SR
pre zavedenie
mikrocertifikátov a ďalších
prvkov zvyšujúcich
flexibilitu vzdelávacieho
systému

Pripraviť analýzu podmienok v SR pre
zavedenie nových prvkov do
vzdelávacieho prostredia

bez nároku

-

ŠIOV, VŠ, , SAAVŠ

Tematická oblasť 1.7: Krátke študijné programy (short cycle terciary programs) – úroveň SKKR 5
Cieľ:

Cieľ 5: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR

Opatrenie

Aktivity

Zavedenie krátkych
študijných programov
vzdelávania do legislatívy

Zaviesť krátke študijné programy
vzdelávania do legislatívy SR

Termín

Výstupový indikátor

2022 -2023

Zmena zákona o vysokých
školách a zmena zákona
o zabezpečovaní kvality

Zodpovednosť

MŠVVaŠ SR

Partneri

Rozpočet

SRK, SAAVŠ, bez nároku
VŠ,
zamestnávatelia
Aliancia
sektorových rád

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický
cieľ)

-

-
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Podpora krátkych študijných
programov vzdelávania v
kontexte výkonnostných
zmlúv
Zohľadnenie krátkych
študijných programov
vzdelávania v akreditačných
štandardoch

Podporiť tvorbu a zavedenie krátkych
vzdelávacích programov terciárneho
vzdelávania na úrovni SKKR 5

Nové študijné programy
vzdelávania na úrovni SKKR 5

Zapracovať krátke študijné programy do
systému kvality vysokých škôl

Zmena zákona
o zabezpečovaní kvality

VŠ,
zamestnávatelia
Aliancia
sektorových rád
SAAVŠ, VŠ

2 000 000
EUR
rok 2024
bez nároku

ŠC 1.4 /
ESF+ g)
EFRR ii)

-

-

-

Tematická oblasť 1.8: Vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl
Cieľ:
Opatrenie

Spracovanie novej koncepcie
systému trasovania
absolventov (STA)

Zabezpečenie trasovania
absolventov, ktoré je
založené na každoročnom
zbere a vyhodnotení
administratívnych dát,
vrátane cieleného
spracovania pre potreby
stakeholderov

Zabezpečenie národného
dotazníkového prieskumu
uplatnenia absolventov VŠ

Cieľ 5: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR
Cieľ 3: Podporiť rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania
Aktivity
Termín
Výstupový indikátor

Partneri

Rozpočet

Analýza a návrh realizácie
trasovania absolventov v SR
(na úrovni systému
a vzdelávacích inštitúcií)

ŠIOV, IVP,
CVTI,
SAAVŠ

1 000 000 EUR
rok 2023

MPSVR SR, bez nároku
MF
SR,MIRRI,
MV SR, AZZZ bez nároku
SR,RÚZ,
APZD,
ASUTV,
Zduženie
samosprávny
ch krajov
SK8, AIVD,
SRK, Aliancia
sektorových
rád
ŠIOV, CVTI,
VŠ

Navrhnúť komplexný systém trasovania
(monitorovania) absolventov stredných
a vysokých škôl v podmienkach SR
vrátane jeho inštitucionálneho
zabezpečenia

2023 – 2024

Zakotviť systém trasovania
(monitorovania) vzdelávacích programov
v legislatíve SR
Definovať povinnosti na zabezpečenie
trasovania (monitorovania) absolventov
v zákone o CŽV v súlade s európskymi
iniciatívami na monitorovanie absolventov

2022 – 2023

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

2022

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

Zodpovednosť

1 000 000 EUR
rok 2024

MŠVVaŠ SR

Nastaviť podmienky pre realizáciu
dotazníkových prieskumov absolventov
VŠ (napr. projekt Eurogradate)

2023 – 2024

Návrh dotazníkového
prieskumu a spôsob zberu
a spracovania dát

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický cieľ)
ESF+ e)

-

ESF+ e)
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Zabezpečenie národného
dotazníkového prieskumu
uplatnenia absolventov SŠ

Pilotáž schémy „ Stopa
našich absolventov“ na 10
fakultách VŠ a 10 SŠ

Podpora zvýšenia
výskumných a analytických
kapacít pre účely STA

Nastaviť podmienky pre realizáciu
dotazníkových prieskumov absolventov
SOŠ a gymnázií
Pilotne overiť prípravu, zber
a spracovanie dát o absolventoch
vybranými poskytovateľmi
stredoškolského a vysokoškolského
vzdelávania
Podporiť realizáciu trasovania
absolventov poskytovateľmi
stredoškolského a vysokoškolského
vzdelávania
Začleniť agendu trasovania absolventov
a spracovania údajov do portfólia aktivít
priamo riadených organizácií MŠVVŠ SR
Vytvoriť podmienky na určenej inštitúcii
pre realizáciu výskumných a analytických
kapacít

2023 – 2024
2023 – 2024

2023 – 2024

2024
2024

Návrh dotazníkového
prieskumu a spôsob zberu
a spracovania dát
Vyhodnotenie pilotnej schémy
s návrhom opatrení

ŠIOV, CVTI

Zavedené nástroje trasovania
absolventov poskytovateľmi
OVP ako výstup realizácie
projektov
Úprava kompetencií daných
inštitúcií s MŠVVŠ SR

VŠ, SŠ

ŠIOV, CVTI
IVP

-

Úprava kompetencií daných
inštitúcií s MŠVVŠ SR

ŠIOV, CVTI
IVP

-

1 000 000 EUR
rok 2023

ŠIOV, CVTI,
SAAVŠ

3 000 000 EUR
rok 2024

Tematická oblasť 1.9: Podpora udržateľnosti systému riadenia sektorových rád so zameraním na prenos inovačných procesov a požiadaviek trhu
práce do CŽV
Cieľ:

Cieľ 4: Efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávane zmeny štruktúry pracovných miest, posilniť motiváciu tak zamestnancov,
ako aj zamestnávateľov zapájať sa do vzdelávania svojich zamestnancov, bez vytvárania dodatočnej administratívnej záťaže a zvyšovania nákladov

Opatrenie

Aktivity

Termín

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Partneri

Rozpočet

Zdroj a forma financovania

Fondy EÚ
Vytvorenie udržateľného
systému riadenia a činnosti
sektorových rád v podmienkach
SR s cieľom podpory
zosúlaďovania systému CŽV s
potrebami trhu práce

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

30. jún 2022
(VSR)
1.január 2023
(navrhovaná
účinnosť)

Návrh na zmenu a
doplnenie zákona
o službách
zamestnanosti a
súvisiacich právnych
predpisov

2023 – 2024
(implemnetác
ia)

Vymedzenie
kompetencie Aliancie
sektorových rád pri

MPSVR SR

ÚOŠS, AZZZ SR,
RÚZ, APZaD.
ZMOS, KOZ SR,
SOS

Bez nároku

ŠR

(špecifický cieľ)
Bez nároku

Bez nároku
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tvorbe a optimalizácii
NSK

Zosúlaďovanie systému CŽV s
potrebami trhu práce
prostredníctvom NSP a NSK

Tvorba a aktualizácia NSP a NSK pod
koordináciou Aliancie sektorových rád

31. december
2022
a priebežne
v rokoch
2023 – 2024

Výsledky
zosúlaďovania
systému CŽV s
potrebami trhu práce

Aliancia sektorových rád

MPSVaR SR,
MŠVVaŠ SR

SPOLU za obe
aktivity (COV1):

ESF+ b)

8 000 000 EUR
(SRI do 2/2023)
3 000 000 EUR
rok 2023
4 000 000 EUR
rok 2024

Optimalizácia činnosti sektorových rád a
sektorových expertov pod metodickou,
organizačno-technickou koordináciou
Aliancie sektorových rád
Tvorba analýz a anticipácie
dopytu po vedomostiach a
zručnostiach na pracoviskách
(AADVZP) vo svetle
technologických inovácií a
premietnutie výsledkov AADVZP
kurikulárnymi odbornými
komisiami do vzdelávania a do
NSK

1

Vypracovať koncepčný dokument analýzy
prieskumu trhu práce pre špecifické
rezorty hospodárstva
Pripraviť návrh na upravenie
vzdelávacích programov a kvalifikačných
štandardov

31. december
2022
a priebežne
v rokoch
2023 - 2024
2023-2024

Výsledky
zosúlaďovania
systému CŽV s
potrebami trhu práce

Aliancia sektorových rád

MPSVaR SR,
MŠVVaŠ SR

Vypracovaná analýza
terénneho prieskumu
priamo v podnikoch

Aliancia sektorových rád

MŠVVaŠ SR

Relevantné, validné
a reliabilné dáta pre
AADVZP premietnuté
do vzdelávacieho
a kvalifikačného
systému

ESF+ g)
2 000 000 EUR
rok 2023
3 000 000 EUR
rok 2024

Celkové oprávnené výdavky
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Tematická oblasť 1.10: Podpora občianskeho vzdelávania dospelých
Cieľ:

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností
Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania

Opatrenie

Posilnenie občianskeho
vzdelávania v legislatíve
CŽV

Posilnenie personálnych a
materiálno-technických
kapacít infraštruktúry
poskytujúcej občianske
vzdelávanie a ich
zriaďovateľov (VÚC,
miestne samosprávy)

Aktivity

Termín

Výstupový indikátor

Zakotviť občianske vzdelávanie
v legislatíve týkajúcej sa vzdelávania
dospelých/celoživotného vzdelávania
Vytvoriť koncept Regionálneho centra
celoživotného vzdelávania a poradenstva
pri VÚC a definovanie jeho pôsobnosti
v príslušnej legislatíve

2022

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

2022

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

Zmeniť zber dát týkajúcich sa
občianskeho vzdelávania
Zmapovať stav a poskytovateľov
občianskeho vzdelávania v SR

2025

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní
Analýza stavu občianskeho
vzdelávania v SR

Zabezpečiť metodickú podporu
a vzdelávanie subjektov poskytujúcich
občianske vzdelávanie a ďalších
inštitúcií (VÚC, miestna samospráva,
a pod.)

2022 – 2024

2022 – 2024

Mapovacia správa
o poskytovateľoch občianskeho
vzdelávania v SR
Vytvorené
metodicko
vzdelávacie pracovisko pre
oblasť občianskeho vzdelávania
dospelých
Realizácia
kampane
na
zvýšenie záujmu dospelých
o občianske vzdelávanie
Počet organizácií
spolupracujúcich v rámci
rozvoja občianskeho
vzdelávania

Zodpovednosť

Partneri

Rozpočet

MPSVR SR, MF bez nároku
SR,MIRRI, MV
SR, AZZZ
SR,RÚZ, APZD, bez nároku
ASUTV,
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8,
AIVD, SRK,
Aliancia
sektorových rád
CVTI

MŠVVaŠ SR

Zdroj a forma
financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický
cieľ)

-

-

-

-

ŠIOV
mimovládne
neziskové
organizácie,
ASUTV
ŠIOV
mimovládne
neziskové
1 000 000 EUR
organizácie,
rok 2022
ASUTV
Zduženie
3 000 000 EUR
samosprávnych
rok 2023
krajov SK8

ESF+ g)

3 000 000 EUR
rok 2024

Počet osôb zúčastňujúcich sa
vzdelávacích aktivít, výmeny
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-

Podpora subjektov
poskytujúcich občianske
vzdelávanie

Podporiť subjekty poskytujúce občianske
vzdelávanie prostredníctvom
VÚC/Regionálne centrá CŽV

2022 – 2024

dobrej praxe, študijných ciest,
a pod.
Počet realizovaných projektov

MŠVVaŠ SR

Počet realizovaných aktivít
v oblasti občianskeho
vzdelávania (kurzov,
vzdelávacích trhov, dní CŽV,
a pod.)

ŠIOV
mimovládne
neziskové
organizácie,
ASUTV
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8

Tematická oblasť 1.11: Harmonizácia systému celoživotného poradenstva
Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností
Cieľ:

Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania
Cieľ 4: Efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávane zmeny štruktúry pracovných miest

Opatrenie

Nadrezortná koordinácia
celoživotného poradenstva

Zvýšenie dostupnosti a
financovanie celoživotného
poradenstva

Aktivity

Termín

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Zahrnúť oblasť celoživotného
poradenstva do kompetencie Rady vlády
pre CŽV

2022 - 2023

Zákon o celoživotnom
vzdelávaní

MŠVVaŠ SR

Zmena štatútu RV pre OVP
Vytvorené Národné fórum
pre celoživotné vzdelávanie
ako pracovná skupina Rady
vlády pre CŽV

Rozšíriť kompetencie Krajskej rady
o oblasť celoživotného poradenstva

Znižovať bariéry dostupnosti
celoživotných poradenských služieb pre
dospelých zavedením konceptu
regionálneho poradenského centra
v štruktúre Regionálneho centra
celoživotného vzdelávania a poradenstva
zriaďovaných VÚC
Podporiť vznik regionálnych centier
kariérového poradenstva pri VÚC

2022

2022

Zmena zákona č. 61/2015
Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave
Zákon o celoživotnom
vzdelávaní
Úprava zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov
8 regionálnych centier
CŽVaP

Partneri

Rozpočet

MPSVR SR, MF bez nároku
SR,MIRRI, MV
SR, AZZZ
SR,RÚZ, APZD,
ASUTV,
Zduženie
samosprávnych
krajov SK8,
AIVD, SRK,
Aliancia
sektorových rád
bez nároku

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický cieľ)

-

-

Zduženie
samosprávnych
krajov SK8,
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Informačné nástroje na
podporu celoživotného
poradenstva

Rozvíjanie kapacít pre
riadenie kariéry (na úrovni
jednotlivca aj systému)

Zvyšovanie kvality
celoživotného poradenstva

Vytvoriť jednotnú databázu a informačný
zdroj zameraný na podporu kariérového
rozhodovania sa dospelých

2023 - 2024

Informačný portál pre
celoživotné poradenstvo

Vytvoriť Národný rámec zručností pre
riadenie kariéry

2023 - 2024

Národný rámec zručností
pre riadenie kariéry

Integrovať Národný rámec zručností do
vzdelávania žiakov základných
a stredných škôl, študentov učiteľstva,
pedagogických a odborných
zamestnancov, a do existujúcich
poradenských programov

2023 - 2024

Návrh doplnenia štátnych
vzdelávacích programov
(ISCED/SKKR 0 – 4),

MŠVVaŠ SR

mimovládne
neziskové
organizácie
3 000 000 EUR
ŠIOV, VÚC,
rok 2023
ZKPRK,
mimovládne
5 000 000 EUR
neziskové
rok 2024
organizácie
ŠIOV, ZKPRK,
mimovládne
neziskové
organizácie
ŠIOV, ZKPRK,
ŠPÚ, VÚDPaP,
MPC, VŠ

ESF+ g)

Návrh doplnenia
poradenských programov
Návrh doplnenia
vzdelávacích programov
kontinuálneho vzdelávania
pedagogických a odborných
zamestnancov

Vytvoriť a zaviesť štandard kvality pre
poskytovateľov kariérového poradenstva

2023 - 2024

Zaviesť akreditáciu pre poskytovateľov
kariérového poradenstva

2023 - 2024

Zaviesť akreditáciu kariérových poradcov

2023 - 2024

Návrh úpravy/doplnenia
vysokoškolských študijných
programov učiteľstva
Štandardy kvality
poradenských služieb
Akreditačný orgán pre
organizácie celoživotného
poradenstva

ŠIOV,
VÚDPaP,
ZKPRK
ŠIOV,
VÚDPaP,
ZKPRK

Systém hodnotenia CŽP
Kvalifikačný štandard
Konzultant/Poradca
celoživotného poradenstva

ŠIOV,
VÚDPaP,
ZKPRK
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Tematická oblasť 1.12: Rozvoj systému odborných poradenských služieb v rámci služieb zamestnanosti
Cieľ:

Cieľ 4: Efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávane zmeny štruktúry pracovných miest, posilniť motiváciu tak zamestnancov,
ako aj zamestnávateľov zapájať sa do vzdelávania svojich zamestnancov, bez vytvárania dodatočnej administratívnej záťaže a zvyšovania nákladov

Opatrenie

Aktivity

Termín

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Partneri

Rozpočet

Zdroj a forma financovania

Fondy EÚ
Posilnenie úlohy verejných
služieb zamestnanosti ako
aktívneho mediátora v
prekonávaní ekonomických a
spoločenských zmien

Tvorba procesov pre prácu s klientmi VSZ
na včasnú identifikáciu potrieb klienta pri
zohľadnení dopytu na trhu práce

31. december
2022

Vypracovanie
procesov pre prácu
s klientmi

MPSVR SR

ÚPSVaR

Bez nároku

ŠR
(špecifický cieľ)
Bez nároku
Bez nároku

Zavedenie funkčných nástrojov
profilácie klientov pre
efektívnejšie využívanie
poskytovaných služieb

Príprava a zavedenie profilácie uchádzačov
o zamestnanie založenej na kombinácii
kvantitatívneho empirického modelu a
expertného posúdenia

31.december
2024

Vytvorený systém
profilácie klientov

MPSVR SR

Inštitút sociálnej
politiky
ÚPSVaR

Bez nároku

Bez nároku

Zvýšenie dostupnosti a kvality
individualizovaných odborných
poradenských služieb
poskytovaných verejnými
službami zamestnanosti

Podpora poskytovania kvalitných
odborných poradenských služieb pre
disponibilnú pracovnú silu a prevencie
straty zamestnania

31. december
2023 a 31.
december
2024

Navýšenie
personálnych
kapacít
profesionálnych
poradcov

MPSVR SR

ÚPSVaR

4 200 000 EUR
v roku 2023

Využívanie moderných metód a
digitálnych nástrojov pri
poskytovaní služieb
zamestnanosti

Podpora digitálnych nástrojov
umožňujúcich kvalitné poskytovanie
služieb zamestnanosti “na diaľku”
.

31. december
2024

Vytvorené digitálne
nástroje

MPSVR SR

Bez nároku

ESF+ a)
ESF+ b)

8 300 000 EUR
v roku 2024
ÚPSVaR

1 500 000 EUR
do 31.12.2024

EFRR i)

Tematická oblasť 1.13. Individuálne vzdelávacie účty ako nástroj individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom vzdelávaní (v rekvalifikácii)
a pilotná schéma pre posilnenie motivácie účasti dospelých na vzdelávaní
Cieľ:

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností
Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť teda šance aj pre dospelých s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania

Opatrenie

IT Platforma individuálnych
vzdelávacích účtov

Aktivity

Vytvorenie IT platformy a mobilnej
aplikácie pre realizáciu schémy IVÚ

Termín

Výstupový indikátor

Zodpovednosť

Partneri

2022 - 2024

IT platforma a mobilná
aplikácia

MŠVVaŠ SR

MIRRI SR,
MPSVR SR,
ŠIOV,

Rozpočet

Zdroj a forma financovania
Fondy EÚ
ŠR
(špecifický cieľ)
EFRR ii)

-
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Zabezpečenie kvality
vzdelávacieho programu pre
potreby IVU

Definovanie štandardov kvality pre
vzdelávaciu organizáciu a vzdelávací
program
Zanalyzovať prostredie a možné spôsoby
implementácie individuálnych
vzdelávacích účtov v SR

Informačná kampaň na podporu
využívania IVÚ
Pilotná schéma pre
posilnenie motivácie účasti
dospelých na vzdelávaní

2022 - 2024

2022 - 2024

2022 - 2024

Realizovať pilotnú schému IVÚ pre
vybrané cieľové skupiny obyvateľov
a vybrané oblasti vzdelávania

2022 - 2024

Vyhodnotiť realizáciu pilotnej schémy IVÚ

2024

Katalóg certifikovaných
inštitúcií
Katalóg vzdelávacích
programov
Analytická správa
s návrhom riešení
realizácie a financovania
Mapovacia správa
možných poskytovateľov
vzdelávania v rámci IVÚ
Realizovaná pilotná
schéma IVÚ

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR,

MŠVVaŠ SR

Realizovaná pilotná schéma
IVÚ

MŠVVaŠ SR

Hodnotiaca správa
s odporúčaniami

MŠVVaŠ SR

Aliancia
sektorových
rád
ŠIOV,
Aliancia
sektorových
rád
AIVD
MPSVR SR,
MIRRI SR,
ŠIOV,
Aliancia
sektorových
rád
AIVD
ŠIOV,
Aliancia
sektorových
rád
AIVD
ŠIOV,
Aliancia
sektorových
rád
AIVD
MPSVR SR,
MIRRI SR,
ŠIOV
Aliancia
sektorových
rád

1 000 000 EUR
rok 2022

ESF+ g)

5 000 000 EUR
rok 2023
5 000 000 EUR
rok 2024

Vysvetlivky k použitým skratkám uvedených v časti „Zdroj a forma financovania“:
Špecifické ciele v rámci cieľa kohéznej politiky 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv:
ESF+ a) – špecifický cieľ a): zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, predovšetkým mladých ľudí, a to najmä vykonávaním záruky pre mladých ľudí,
pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny na trhu práce a neaktívne osoby, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva
ESF+ b) - špecifický cieľ b): modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a podporu v záujme zosúladenia ponuky s
potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite
ESF+ e) zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho
vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej
odbornej prípravy a učňovskej prípravy

16

ESF+ f) - podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou
v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so
zdravotným postihnutím
ESF+ g) podpora celoživotného vzdelávania, najmä flexibilných príležitostí na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pre všetkých s prihliadnutím na podnikateľské a digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a
nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie kariérnych zmien a podpora profesijnej mobility
EFRR i) - špecifický cieľ EFRR i): zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu rozvíjaním sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva
EFRR ii) - špecifický cieľ EFRR ii): zlepšovanie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry
vrátane posilňovania odolnosti pre distančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Špecifický cieľ v rámci cieľa kohéznej politiky 1 - Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT:
špecifický cieľ 1.4 rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie
-

Zoznam použitých skratiek:

AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
APZD - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
ASUTV - Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
AZZZ SR - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
COVP - Centrum odborného vzdelávania a prípravy
CVTI – Centrum vedecko-technických informácií
CŽV – celoživotné vzdelávanie

CŽVaP – celoživotné vzdelávanie a poradenstvo
DŠV – druhošancové vzdelávanie
EK – Európska komisia
EKR –Európsky kvalifikačný rámec
ESF – Európsky sociálny fond
ESL/ELET – osoby predčasne ukončujúce školskú dochádzku (early leavers from education and training)
EGTI – Európsky nástroj na trasovanie absolventov (European Graduate Tracking Instrument)
CEOVP – Centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy
ISĎV – Informačný systém ďalšieho vzdelávania
IVP – Inštitút vzdelávacej politiky
KOZ SR - Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
MF SR – Ministerstvo financií SR
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR – Ministerstvo vnútra SR
NSK - Národná sústava kvalifikácií
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NSP – Národná sústava povolaní
NSOV – nižšie stredné odborné vzdelanie
OVP – odborné vzdelávanie a príprava
PRO – priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR
PŠD – povinná školská dochádzka
RÚZ – Republiková únia zamestnávateľov
SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy
SRK – Slovenská rektorská konferencia
SŠ – stredná škola
SOŠ – stredná odborná škola
SKKR – Slovenský kvalifikačný rámec
ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania
ŠPÚ – Štátny pedagogický ústav
Úrad PSVR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VD – vzdelávanie dospelých
VŠ – vysoká škola
VÚDPaP – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ZKPRK - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
ZŠ – základná škola
ZZ – základné zručnosti
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