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10 rokov fungovania/nefungovania 
Bolonského procesu na Slovensku 

Výsledkom je trojstupňové štúdium produkujúce: 

 v priemysle neuplatniteľných bakalárov 

 inžinierov teoreticky vzdelaných bez potrebnej 

skúsenosti s praxou 

 doktorandov väčšinou realizujúcich výskum na 

teoretickej báze, často bez praktického využitia 

 „odtrhnutie“ vysokoškolského štúdia od praxe 

 ... aby každý absolvent mal uplatnenie 

 

 

 

 

 



Ako prinavrátiť štúdium na VŠ smerom k 
orientácii prípravy na povolanie 

 Pozitívnym krokom bolo vypracovanie a realizovanie projektu – 

„Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti” 

 Projekt odkryl problémy v spolupráci medzi VŠ a priemyslom a 

ukázal novú cestu nadviazania spolupráce 

 Jasne definoval potrebné študijné programy pre potreby 

hospodárstva a pre uplatnenie absolventov 

 Projekt potrebuje ďalšie pokračovanie, pretože obe strany – 

 VŠ i priemysel potrebujú dočasné prepojenie vo všetkých troch 

stupňoch štúdia a vo vede a výskume 

 



Ďalším krokom by malo byť 
systémové riešenie 

 
 
 

Procesné kroky k zabezpečeniu  
štúdia na VŠ, 

ktoré bude pripravovať  
pre povolanie 
(definícia ZAP SR) 

 Definovanie potrieb  
zamestnávateľov 

Získavanie študentov  
pre potrebné povolania 

Vzdelávanie na VŠ  
smerujúce k príprave  

na povolanie 

Meranie kvality  
absolventov VŠ 

Kvalita výberového 
 (prijímacieho)  
konania na VŠ 



Proces odborného vzdelávania a prípravy na VŠ 

Definovanie potrieb zamestnávateľov 

Kvantita 
• určiť potrebné študijné programy 
• určiť počty študentov 
  
 

 
Kvalita 
• nadefinovať profil absolventa VŠ – NSP 
• prispôsobiť obsah študijného programu profilu absolventa - NSK 

  

Ako dosiahnuť? 
• smerové čísla? 
• numerus clausus? 
• preferované odbory? 
• cielené financovanie? 

• definovať úlohu zamestnávateľov v procese 
• novodefinovať úlohu AK v posudzovaní 

obsahu 
 

Ako dosiahnuť? 



Získavanie študentov  
pre potrebné povolania 

• Zistiť výskumom motivačné faktory  rozhodovania 
 
• Vytvoriť systém informovanosti o povolaniach, ktoré sú potrebné a 

uplatniteľné na trhu práce 
 

• Sprístupniť rôznymi prostriedkami  potrebné a uplatniteľné povolania 
(napr. exkurziami, filmami, masovokomunikačnými  prostriedkami a pod.) 
 

• Vytvoriť systém motivácie záujmu o potrebné (prioritné) povolania z 
pohľadu potrieb hospodárstva SR a trhu práce 

Proces odborného vzdelávania a prípravy na VŠ 



Kvalita výberového (prijímacieho)  
konania na VŠ 

Proces odborného vzdelávania a prípravy na VŠ 

• jasne definovať požadované  vstupné kompetencie: (vedomosti, schopnosti, 

zručnosti, postoje k zvolenému povolaniu) pre prijatie na VŠ v súlade s profilom 
absolventa 

 
• VŠ musia zadefinovať jasné kritériá merania kvality uchádzačov o štúdium 

 
• Zaviesť povinné prijímacie pohovory zamerané na kompetencie 

 
• Skvalitniť spoluprácu VŠ so SŠ tak, aby každá SŠ dostavala jasnú informáciu o 

požiadavkách  kvality prijímaných študentov (kompetencie)   



Proces odborného vzdelávania a prípravy na VŠ 

Vzdelávanie na VŠ smerujúce k príprave  
na povolanie 

• Definovať kompetencie učiteľa VŠ nevyhnutné pre vyučovanie daného odboru 
s orientáciou na praktické skúsenosti 
 

• Zabezpečiť participáciu priemyslu na odbornej príprave pedagógov i študentov 
 

• Aktualizovať obsah vzdelávania na súčasné a budúce trendy 
 

• Zaviesť do procesu výučby nové, moderné didaktické prvky smerujúce k 
posilneniu želaných kompetencií študenta 
 

• Zaviesť systém vyhodnocovania kvality vzdelávacieho procesu 



Proces odborného vzdelávania a prípravy na VŠ 

Meranie kvality absolventov VŠ 

• Nadefinovať: 
 Čo chceme merať? 
 Ako budeme merať? 
 Kto bude merať? 



Aké konkrétne kroky uskutočnil ZAP SR          
v spolupráci s vybranými VŠ 

1. Vytypovanie partnerov 



2.  Definovanie excelentnosti partnerských VŠ v oblasti 
výskumu a vývoja pre prax a umiestnenie na webstránku 
http://www.zapsr.sk/vysoke-skoly-v-automobilovom-
priemysle/  

Aké konkrétne kroky uskutočnil ZAP SR          
v spolupráci s vybranými VŠ 
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1. znalosť jedného cudzieho jazyka na úrovni B2  
2. znalosť ekonomiky produktu a procesu 
3. technológ ovláda základy konštrukcie, konštruktér ovláda základy technológie, 

konštrukcia v 2D a 3D 
4. znalosť projektového riadenia, časový manažment  
5. znalosť základov psychológie, komunikácie a práce s ľuďmi,  
6. znalosť analytického riešenia problémov, schopnosť rozhodovať 
7. prezentačné  schopnosti– schopnosť identifikovať, sformulovať a odovzdať 

dôležité informácie prijímateľovi 
8. samostatnosť a zodpovednosť 
9. absolvovanie praxe vo výrobe počas štúdia 

Aké konkrétne kroky uskutočnil ZAP SR          
v spolupráci s vybranými VŠ 

3. Nadefinovanie profilu absolventa VŠ 
 

• väčšinou nemáme problém v teoretickej príprave 
• chýbajú však nasledovné zručnosti:  



Aké konkrétne kroky uskutočnil ZAP SR          
v spolupráci s vybranými VŠ 

4.  Snaha ešte v súčasnej legislatíve zapracovať do štúdia 
minimálne 1 semester povinnej praxe vo vybraných 
študijných odboroch/programoch. 



Ďakujem Vám za pozornosť! 


