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Firemné školstvo

Podnikanie

K ým výrobné firmy už 
pre nedostatok ľu-
dí na domácom trhu 
práce vozia pracov-

níkov aj zo Srbska a z Ukrajiny, 
štát na potreby priemyslu reagu-
je len pomaly a sťažka. Pomôcť 
s prísunom kvalifikovaných za-
mestnancov malo duálne vzde-
lávanie. No systém hneď v pr-
vom roku narazil na nezáujem 
študentov a škôl. Firmám dochá-
dza trpezlivosť – a zdá sa, že rie-
šenie napokon vezmú do vlast-
ných rúk. Od septembra chce 
prevádzkovať vlastnú školu bra-
tislavský Volkswagen, v Žiari nad 
Hronom prosperuje odborná ško-
la konzorcia strojárskych a hut-
níckych firiem Intech, v Podbre-
zovej súkromná hutnícka škola 
miestnych železiarní. Nemec-
kí profesionáli v regiónoch Slo-
venska ukazujú, že odborné školy 
vedia byť konkurencieschopné aj 
v súťaži s gymnáziami a bez euro-
fondov. Čaká Slovensko nástup fi-
remných stredných škôl? „Firmy 
si uvedomujú, že by mali priložiť 
ruku k dielu, aby školstvo nebo-
lo len na pleciach štátu. A štát by 
ich mal podporiť a zaviesť model, 
ktorý by firmy dostatočne podpo-
ril, aby zakladali nové školy,“ ho-
vorí šéf Inštitútu pre dobre spra-
vovanú spoločnosť Ctibor Košťál.

Pol miliardy
Pár metrov od areálu hlavného ťa-
húňa slovenskej ekonomiky, au-
tomobilového závodu Volkswa-
gen stojí Stredná odborná ško-
la automobilová. Má opadanú 
omietku, frustrovaný pedago-
gický zbor v preddôchodkovom 
veku a v učebniach, telocvični či 
dielňach investičné dlhy v desať-
tisícoch eur. Podobne je na tom 
ďalších takmer šesťsto odborných 
škôl Slovensku. Od pádu komu-
nistického režimu prišli o polo-
vicu študentov, ktorí s postup-
nou premenou ekonomiky dali 
prednosť gymnáziám a výhľadu 
na univerzitný titul.
    Kľúčovou náplňou mnohých 
odborných škôl dnes ani nie je 
vzdelávať budúcich zváračov, 
klampiarov a kaderníčky, ale naj-
mä prežiť. Sieť stredných odbor-
ných škôl na Slovensku je totiž na-
toľko košatá, že po zápise študen-
tov ostane v triedach ešte dvakrát 
toľko voľných miest ako obsade-

ných. Keďže počet študentov je 
kľúčový pre prísun štátnych do-
tácií, školy sa snažia zobrať kaž-
dého uchádzača a o žiadneho ne-
prísť – to vedie k nižším nárokom 
na uchádzačov a učňov a k nižšej 
kvalite výučby.

Takže hoci dá štát ročne na 
prevádzku odborných škôl vy-
še pol miliardy eur, značná časť 
týchto peňazí slúži prakticky len 
na to, aby študenti mali kde trá-
viť dopoludnie. Získané zručnosti 
a vedomosti sú však nedostatočné 
a firmy o takúto „produkciu“ ne-
majú záujem. Absolventi týchto 
škôl patria v priemere k najhor-
šie zamestnateľným.

Štát napriek tomu nevie sieť 
optimalizovať. Školy prešli do pô-
sobnosti krajov a tie často ustúpia 
tlaku verejnosti či inej loby na-
miesto toho, aby sa snažili o poli-
ticky ťažšie prezentovateľné úspo-
ry. Stačí, aby riaditeľ školy, ktorú 
školský odbor VÚC-ky navrhne 
zrušiť, zavolal na dve-tri čísla a zá-
mer padne...

Tento školský rok bolo zo siete 
vyradených päť odborných škôl – 
Hotelová akadémia Gasmo v Bra-
tislave, SOŠ obchodu a služieb 
v Liptovskom Mikuláši, SOŠ dre-
várska v Liptovskom Hrádku, SOŠ 
Juraja Ribaya v Bánovciach nad 
Bebravou a SOŠ J. Zigmundíka vo 

Vrbovom. Vlani dokonca len dve. 
Za dva roky je to jedno percen-
to celkového počtu stredných od-
borných škôl. Pričom navyše je 
zhruba polovica.

Problém pre firmy
Rozvrat odborného školstva nie je 
problém len z pohľadu plytvania 
verejnými zdrojmi. V minuloroč-
nom prieskume spoločnosti PwC 
medzi dodávateľmi v odvetví au-
tomotive až polovica firiem uvied-
la, že nedostatok a nekvalita kva-
lifikovanej pracovnej sily môžu 
spomaliť ich rast na Slovensku. 
Firmy začali na nedostatok kva-
litných uchádzačov o prácu upo-

Firmy strácajú trpezlivosť.  
Zakladajú vlastné školy
Podnikatelia kritizujú nedostatky duálneho vzdelávania.  
Najväčší hľadajú novú cestu

Tomáš Nejedlý / nejedly@trend.sk

Vo firemných školách budú mať podniky lepší prehľad o žiakoch, s ktorými budú uzatvárať zmluvu 
o budúcej práci, myslí si riaditeľ SOŠ automobilovej v Devínskej Novej Vsi Ľubomír Búči (v strede)
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zorňovať už pred desiatimi rokmi, 
no tlak na čas utlmila hospodár-
ska kríza v roku 2009. Dnes mno-
hí podnikatelia označujú situáciu 
za kritickú. Podľa septembrového 
prieskumu Slovensko-nemeckej 
obchodnej a priemyselnej komo-
ry 48 percent jej členských firiem 
na Slovensku zaraďuje nedosta-
tok odborných pracovných síl na 
Slovensku medzi najväčšie rizi-
ká v ich hospodárskom vývoji. 
„Motorom slovenskej ekonomi-
ky nemusia byť len automobilky, 
ale dobre fungujúci systém du-
álneho vzdelávania a jeho absol-
venti. Bez nich tento motor dlho 
fungovať nebude,“ hovorí mana-
žérka vzdelávania a náboru auto-
mobilky PSA Peugeot Citroën Slo-
vakia Daniela Schweizer. „Pokiaľ 
sa nám na stredné školy s technic-
kým zameraním nepodarí pritiah-

nuť viac kvalitných žiakov, väč-
šina významných zamestnávate-
ľov z dôvodu nízkej kvalifikácie 
pracovnej sily časom opustí na-
šu krajinu,“ dodáva Ján Chlapík 
z elektrotechnickej firmy Askoll 
Slovakia z Potvoríc.

Slabý štart
Štát na tlak zamestnávateľov rea-
goval zavedením duálneho vzde-
lávania podľa vzoru nemecky ho-
voriacich krajín a podporou tech-
nických smerov a odborného 
školstva. Exminister Dušan Čap-
lovič (Smer-SD) dokonca navrhol 
zaviesť povinnú maturitu z mate-
matiky či kvóty na počty gymna-
zistov, tie ale napokon odmietli 
ústavní sudcovia. Aktuálne šta-
tistiky prihlášok na stredné školy 
však hovoria, že gymnáziá si na-
ďalej udržiavajú rovnakú popula-
ritu ako pred štyrmi rokmi. Nič 
na tom nezmenili ani eurofondo-
vé megaprojekty za desiatky mi-

liónov eur, ako napríklad národ-
né sústavy pracovných pozícií či 
kvalifikácií.

Duálne vzdelávanie štát spus-
til vlani. Prvý rok vyskúšalo prax 
so stredoškolákmi 89 firiem. Pri-
hlásilo sa päťsto žiakov z 32 škôl. 
Očakávania ministerstva školstva 
boli trojnásobné. A hoci rezort 
školstva avizuje zvýšený záujem 
až 298 zamestnávateľov v nad-
chádzajúcom školskom roku, nič 
nenasvedčuje tomu, že by druhá 
strana zmenila názor. „Bojujeme 
s nízkym záujmom žiakov o spo-
luprácu,“ hovorí finančný riadi-
teľ Volvo Group Slovakia Zden-
ko Mlynčok. „Chceme vychovať 
kvalitných stolárov, ktorí absol-
vujú praktickú prípravu na po-
volanie na modernom techno-
logickom zariadení v reálnom 
výrobnom prostredí. Najväčším 
problémom je nedostatočný záu-
jem žiakov a rodičov,“ potvrdzuje 
Igor Patráš, prezident Zväzu spra-
covateľov dreva SR a riaditeľ ban-
skobystrickej firmy Trendwood 
– twd.

Rezervy systému
Školy ani nemajú motiváciu zapo-
jiť sa do systému. Študenta, kto-
rého pošlú pracovať do firmy, im 
totiž štát plne nepreplatí, no je-
ho odchod na prax školu nezba-
vuje všetkých nákladov na jeho 
výučbu.

„Je to zásadné negatívum sys-
tému a zodpovední ho vedome 
prehliadajú. Na desať percent fi-
nancií pre školy siahajú VÚC-ky. 
Školy, ktoré sú v duáli, prichádza-
jú o normatív majstra, takže ria-
ditelia škôl sa zubami-nechtami 
bránia vstupu do systému,“ ho-
vorí vyštudovaný učiteľ Juraj Raj-
tár, dnes školiteľ duálneho vzde-
lávania v nitrianskej firme Muehl-
bauer Technologies. Zodpovední 
podľa neho školy nabádajú, aby 
chýbajúce financie pýtali od za-
mestnávateľa. „Ten pritom pre-
bral na seba zodpovednosť a fi-
nančnú ťarchu za prípravu svojej 
pracovnej sily, čím neodškriepi-
teľne supluje funkciu štátnych 
orgánov a školstva ako takého,“ 
dodáva.

Firmy hnevá slabá finančná 
motivácia. Zo základu dane si mô-
žu odpísať len 3 200 eur za du-
álneho učňa, čo im zväčša nepo-
krýva náklady na personál, kto-

rý musí žiakov učiť, či zariadenie 
dielne. Namietajú aj to, že uči-
telia na školách nemajú aktuál-
ne teoretické znalosti a často už 
ani chuť sa ďalej vzdelávať. Naj-
mä nemeckým firmám sa aj pre-
to nepáči pomer teórie a praxe 
pol na pol, ktorý je podľa nich 
nedostatočný. V Nemecku je to 
80/20 v prospech praxe. „Pre na-
šu organizáciu by bol najvhodnej-
ší variant so žiakmi na pracovisku 
až od tretieho ročníka. Nie sme 
totiž dostatočne vybavení per-
sonálne ani materiálne. Ďalším 
dôvodom je zbytočne veľká byro-
kracia. Preto neplánujeme prijať 
nových žiakov,“ upozorňuje Pa-
vol Mišinský z Dopravného pod-
niku mesta Košice, kde vlani za-
čali vzdelávať troch žiakov auto-
mechanikov.

Ministerstvo školstva oficiálne 
nevidí potrebu prehodnotiť svoju 
politiku. „Záujem o systém duál-
neho vzdelávania rastie a nie je 
potrebné v tomto smere meniť 
systémové opatrenia, ktoré ve-

dú k zvyšovaniu zamestnanosti 
mladých ľudí a kvality odborného 
vzdelávania,“ uviedla hovorkyňa 
rezortu Beáta Dupaľová-Ksenzsi-
ghová. Podľa informácií TRENDU 
mala do konca tohto roka prísť do 
parlamentu novela zákona, ktorá 
mala vychytať aspoň menšie chy-
by systému. Na marec je zase na-
plánovaná informačná kampaň 
cielená na stredoškolákov s cie-
ľom podporiť ich vstup do duál-
neho vzdelávania.

Firemné školy
Zrejme aj pre spomínané nedo-
statky „duálu“ firmy ďalej hľa-
dajú možnosti, ako si zabezpe-
čiť stabilný prísun pracovníkov. 
Spomínaná automobilová škola 
v Devínskej Novej Vsi pri Volks-
wagene by mala od septembra 
prejsť z rúk Bratislavského samo-
správneho kraja na konzorcium 
Duálna akadémia, ktoré združuje 
firmy Volkswagen Slovakia, Sie-
mens a Matador Automotive. Tie 
chcú spolu so súkromnou školou 

9 mil. € chce investovať  
Volkswagen do vlastnej  
strednej odbornej školy

„Najväčším 
problémom 
duálneho 
vzdelávania je 
nedostatočný 
záujem žiakov 
a rodičov.“
Igor Patráš, prezident Zväzu 
spracovateľov dreva SR

Polovičný dopyt
Ponuka stredných škôl v porovnaní so záujmom

Plánované  
počty miest

Počet  
zapísaných

Koeficient plán/
zápis

2013/2014 82 671 38 545 2,1
2014/2015 76 496 39 208 2,0
2015/2016 73 743 38 944 1,9
2016/2017* 64 995 36 150 1,8

PRAMEŇ: CVTI SR – Školské výpočtové strediská, *počet zapísaných – projekcia TRENDu

Výdavky štátu na stredoškolské vzdelávanie
Rok 2012 2013 2014 2015 2016

Mil. Eur 470 478 486 501 513

PRAMEŇ: MŠVVŠ SR, normatívny príspevok pre školy zriaďovateľov VÚC a MV SR (bez doplatkov 
z dohodovacieho konania)

Ctibor KošťálPeter Goliáš
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získať väčšiu voľnosť pri duálnom 
vzdelávaní svojich budúcich za-
mestnancov. „Praktická výučba 
bude zaberať 70 percent celkové-
ho vzdelávania, teda tri až štyri 
dni v týždni budú študenti praxo-
vať priamo v automobilke,“ uvie-
dol člen predstavenstva VW pre 
personálnu oblasť Eric Reuting. 
Župa bude mať ako člen konzor-
cia naďalej dohľad nad tým, čo 
a ako sa na škole učí, škola zase 
získa významnú finančnú injek-
ciu. Firmy plánujú investovať do 
školy deväť miliónov eur. Prvými 
študentmi Duálnej akadémie bu-
dú už súčasní deviataci. E. Reu-
ting očakáva, že do prvého roč-
níka nastúpi približne sto štu-
dentov.

Vzorom pre akadémiu bolo aj 
konzorcium Intech, ktoré od ro-
ku 2008 funguje v Žiari nad Hro-
nom. Spája šesť regionálnych fi-
riem s mestom, župou a Tech-
nickou univerzitou v Košiciach. 
Spoločnosti investovali do „svo-
jej“ školy takmer 300-tisíc eur 
a priebežne so školou spolupra-
cujú pri tvorbe osnov či motivač-
ného systému pre študentov.

„Firmy prevzali našu školu, 
pretože sa chceli väčšou mierou 
podieľať na príprave absolven-
tov,“ hovorí riaditeľka Strednej 
odbornej školy technickej Beata 
Tóthová. Model oslovil aj ďalšie 
spoločnosti. Okrem Volkswage-
nu zisťovalo v Žiari detaily fun-
govania firemnej školy aj kon-
zorcium DubTech strojárskych 
firiem z Dubnice nad Váhom či 
Cech predajcov automobilov. Ne-
treba zabudnúť ani na historickú 
jednotku – Železiarne Podbrezová 
prevzali miestne hutnícke učilište 
už v roku 2003, odvtedy vzdelali 
vyše osemtisíc študentov.

Firemná škola je podľa B. 
Tóthovej stabilnejšia, jej smero-
vanie nie je ohrozené výmena-
mi politických garnitúr. „Dopo-
siaľ sme mali školy štátne, cirkev-
né a súkromné a bolo by dobré, 
keby sa etabloval na trhu nový 
segment – firemné školy, ktoré sa 
snažia pripraviť žiakov pre kon-
krétne firmy a podľa toho nasta-
viť výučbu,“ hovorí riaditeľka B. 
Tóthová. Rast počtu škôl tohto ty-
pu však podľa nej nebude rýchly 
pre vysoké náklady, náročnú le-
gislatívu a obrovskú administra-
tívnu záťaž, ktorá sprevádza za-

loženie a prvé roky novej školy. 
Práve konzorcium však podľa nej 
skvele rozkladá náklady priveľ-
ké pre jednu spoločnosť na viac 
partnerov.

Súkromné školy
V Brezne, Žiari nad Hronom a Hu-
mennom ukazuje podnikateľský 
prístup k odbornému školstvu 
nemecká skupina EBG, ktorá od 
roku 1990 vybudovala v Nemec-
ku 34 odborných centier a stred-

ných odborných škôl. Na Sloven-
sku založila pod značkou DSA – 
Deutsch-Slowakische Akademien 
tri súkromné sociálne a pedago-
gické akadémie a vlani prevza-
la od košickej župy Strednú od-
bornú školu v Trebišove so záväz-
kom investovať do jej vybavenia 
pol milióna eur. „Chceme ukázať, 
že sa to dá aj bez veľkých fondov 
a projektov a v čase, keď odbor-
né školy trápi nezáujem uchádza-
čov,“ hovorí koordinátor škôl EBG 

na Slovensku Marek Nikel. Model 
spočíva v úspornej správe viace-
rých škôl cez jeden sekretariát, 
riaditeľa či účtovníčku. A cez tr-
hový prístup. Škola musí podľa M. 
Nikela aktívne hľadať komerčné 
príležitosti v okolí. „Musí ponú-
kať veci nad rámec toho, čo po-
núkajú iné školy – preškoľovanie, 
rekvalifikácie, podklady a štúdie 
pre podnikateľov a zapájať štu-
dentov,“ hovorí M. Nikel. Zaro-
bené peniaze putujú do techno-
logického vybavenia, ktoré škola 
opäť ponúka na prenájom naprí-
klad drobným živnostníkom. Vy-
ťaženosť a efektívnosť CNC fréz 
a ďalších strojov je tak oveľa vyš-
šia ako na bežných školách. Do-
poludnia si skúšajú sústruženie, 
frézovanie a programovanie uč-
ni, popoludní podnikatelia, kto-
rým navyše môžu učni pomáhať 
v rámci praxe.

Zakladanie firemných škôl po-
môže súťaži v kolabujúcom škol-
stve. „Štát by mal tento trend 
podporiť napríklad financova-
ním škôl podľa toho, ako sú ich 
absolventi úspešní na trhu práce, 
a výsledky by mal pravidelne zve-
rejňovať,“ hovorí šéf think-tanku 
Ineko Peter Goliáš.  

Firemné školstvo

Podnikanie

Duálne vzdelávanie má podľa firiem veľké rezervy
Ján Chlapík, manažér vzdelávania, Askoll 
Slovakia

  Súčasná podpora duálneho vzdelávania 
zo strany štátu vo forme daňovej úľavy je 
nedostatočná. Nepokrýva ani päť percent 
ročne vynaložených prostriedkov.

Marián Chovan, personálny manažér, Penam 
Slovakia

  Vnímame obrovský problém zo strany rodičov 
a budúcich učňov uchádzať sa o učňovské 
odbory a remeslá. Ak sa to nezmení, 
v budúcnosti nám nebude mať kto napiecť 
čerstvé pečivo a zomlieť múku. Pozitívom je, že 
sa vláda zobudila, o tomto probléme sa začalo 
hovoriť a čiastočne sa začal i riešiť.

Daniela Schweizer, manažérka vzdelávania 
a náboru PSA Peugeot Citroën Slovakia

  Aj vďaka kampaniam a masívnej podpore 
duálneho vzdelávania zo všetkých smerov 
počet uchádzačov o duál v našej firme prevýšil 
naše očakávania, ale aj kapacity.

Yveta Brcková, personálna manažérka, ECCO 
Slovakia

  Školský systém nestíha reagovať na inovácie 
v jednotlivých odvetviach priemyslu, a preto 

je dôležité, aby inovatívne a zodpovedné firmy 
pomohli a zapojili sa do reštartu vzdelávacieho 
systému.

Jana Juriková, personálna manažérka, Hella 
Slovakia Front-Lighting

  Sme radi, že sme sa zapojili, lebo už teraz na 
žiakoch vidíme, že oveľa lepšie chápu, ako 
to vo výrobnom závode vlastne „chodí“, že 
existujú nejaké pravidlá a postupy. Pokiaľ sa 
táto znalosť spojí s praktickými vedomosťami, 
prínos bude významný.

Peter Višňovský, riaditeľ, Pastorkalt
  Radi by sme sa zúčastnili, ale ako nedostatky 
vidíme nedomyslené financovanie a to, že 
zamestnávateľ má byť zodpovedný za praktickú 
výučbu, čo pri malých spoločnostiach znamená 
nezmyselné budovanie vlastných výučbových 
kapacít.

Karol Motyka, predseda, Poľnohospodárske 
družstvo Šenkvice

  Zatiaľ sa nám nepodarilo uzatvoriť zmluvu 
so školou, lebo nemá dosť záujemcov o naše 
profesie. Odporučili nám, aby sme navštívili 
základné školy a robili prieskum a nábor. Ale na 
to nemáme čas, mala by to robiť škola.

70 %
objemu vzdelávania 
má v škole pri VW 
Slovensko zaberať 
praktická výučba, 
tvrdí  Eric Reuting 


