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DOBRÁ REFORMA  

Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Čo majú odbory s reformou školstva?

Budeme čakať na reformu alebo sa  

zapojíme do tohto procesu?

Máme na to? Vieme čo potrebuje naše 

školstvo?



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

 Projekt „Dobrá reforma - Stratégia rozvoja slovenského vysokého

školstva“ navrhuje strategický plán a koncepciu rozvoja slovenského

vysokého školstva do roku 2022 na báze najmodernejších poznatkov

z teórie strategického riadenia.

 Cieľom projektu je zvýšiť efektívnosť a kvalitu vysokého školstva na

Slovensku tak, aby sa dostalo v priebehu rokov 2017-2022 medzi

prvých 10 krajín Európskej únie.

 Oblasti, ktorými sa zaoberá projekt Dobrá reforma, boli veľmi citlivo

spracované podľa odbornosti a potrieb rozvoja vysokého školstva pre

potreby 21. storočia v rámci technických, prírodných a humanitných

vied z rôznych univerzít.



DOBRÁ REFORMA  

Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

PREČO JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ DOBRÚ REFORMU? 

 Definuje víziu rozvoja vysokého školstva z pohľadu rozvoja nástupu

informačnej spoločnosti 21. storočia podporenú najnovšími

systémami riadenia.

 Tvorí ucelenú strategickú koncepciu rozvoja vysokého školstva na

Slovensku, ktorá umožní zaradiť slovenské vysoké školstvo medzi

najlepšie v Európskej únii a rešpektuje Programové vyhlásenie

Vlády SR.

 Akceptuje požiadavky praxe, rozvoja slovenskej spoločnosti,

zastavuje pokles kvality vysokého školstva na Slovensku

a podporuje rozvoj a inovácie v systéme výchovy, vzdelávania,

vedy a výskumu.

 Definuje presne strategické ciele a navrhuje spôsoby ako ich

dosiahnuť.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

PREČO JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ DOBRÚ REFORMU? 

 Vymedzuje silné a slabé stránky vysokého školstva na

Slovensku, jeho príležitosti a ohrozenia. Na základe tejto

analýzy stanovuje stratégie a projekty, ktoré je potrebné

prioritne riešiť.

 Podporuje skvalitnenie a zefektívnenie študijných programov

na vysokých školách a stanovuje ich štandardizáciu podľa

najnovších potrieb a požiadaviek rozvoja osobnosti študenta a

požiadaviek praxe.

 Nezaoberá sa operatívnymi problémami, ale sústreďuje sa na

kľúčové faktory úspechu vysokého školstva na Slovensku

a jeho urýchlenej inovácie.

 Umožňuje presne stanoviť finančné požiadavky na 

dosiahnutie cieľov  Dobrej reformy.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

ČO PRINESIE DOBRÁ REFORMA SLOVENSKU?

Posilní Slovensko z pohľadu vedomostnej úrovne a zaradí ho

medzi najvyspelejšie krajiny v EU a vo svete.

Zaradí Slovensko medzi inovatívne krajiny, ktoré sú schopné riadiť

proces výchovy, vzdelávania a vedy samostatne na báze moderných

prvkov riadenia.

Ukáže, že Slovensko vie si nájsť vlastnú cestu rozvoja založenú na

najlepších tradíciách vzdelávania počnúc Cyrilom a Metódom, J. A.

Komenským, štúrovskou generáciou, epochou I. slovenského

gymnázia a slovenských učencov.

Reforma má tím ľudí – manažérov a pedagógov vysokých škôl,

ktorí ju vedia v krátkom období realizovať.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Evolučné krivky vývoja ľudskej spoločnosti



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

V 21. storočí dochádza k zlomu a vytvára sa informačná

spoločnosť, ktorej sa musí prispôsobiť aj naše školstvo.

Hlavnou úlohou slovenského vysokého školstva pre

nasledujúce roky je stáť na čele transformácie industriálnej

spoločnosti Slovenska na spoločnosť informačnú, založenú

na zhodnocovaní informácií a znalostí.

Projekt Dobrá reforma umožňuje transformáciu VŠ na

univerzity 21. storočia, čo sa odzrkadlí v celom výchovno-

vzdelávacom systéme a vo vedecko-výskumnej činnosti.

Presne stanovuje strategické ciele, ktoré umožnia túto víziu

dosiahnuť.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Niektoré charakteristiky súčasnej spoločnosti, ktoré by mali

vysoké školy reflektovať

 Hlavnou úlohou slovenského vysokého školstva pre nasledujúce

roky je stať na čele transformácie industriálnej spoločnosti

Slovenska na spoločnosť informačnú.

 Vysoké školy deklarujú cieľ zabezpečiť pre potreby informačnej

spoločnosti dostatok špecialistov a korekciou študijných

programov všetkých odborov dosiahnuť štandardné informačné

kompetencie všetkých absolventov vysokých škôl.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku 

Dnes nikto nie je schopný spoľahlivo odhadnúť odvetvia budúcnosti a ich požiadavky

na obsadzovanie pracovných miest, a to už vôbec nie pre horizont niekoľkých

desaťročí, kedy je absolvent vysokej školy aktívny na pracovnom trhu. Napriek tomu

s určitosťou vieme charakterizovať niektoré trendy, na ktoré musia vysoké školy v

predstihu aktívne reagovať. Ide najmä o tieto trendy vývoja:

Klasické odvetvové členenie hospodárstva sa postupne stráca,

pričom silnie jeho interdisciplinárny a medziodvetvový charakter.

Na pracovnom trhu sa to prejavuje tým, že ubúda voľných miest pre absolventov

klasicky chápaných študijných odborov vysokých škôl a rozhodujúca je konkrétna

programová špecializácia, doložená niektorými konkrétnymi zručnosťami.

Preto vysokoškolské vzdelávanie musí obmedziť silnú odvetvovú orientáciu,

rozvíjať čo najuniverzálnejšie a najdlhšie uplatniteľné odborné a kľúčové

kompetencie pre celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Úspešnosť vysokoškolsky vzdelaného uchádzača na pracovnom trhu 21. storočia 

za nových podmienok bude závisieť hlavne od týchto predpokladov, ktorými sú:

 vedomosti (ako výsledok osvojenia si poznatkov, ktoré sa vzťahujú

 k oblasti práce alebo štúdia),

 zručnosti (kognitívne a manuálne - ako schopnosť aplikovať vedomosti pri 

plnení úloh a riešení problémov),

 okrem odborných aj kľúčové kompetencie (komunikačné; matematické

myslenie a základy prírodných vied a techniky; informačné; riešenie

problémov; učebné; sociálne a personálne; pracovné a podnikateľské;

občianske a kultúrne).



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku 

Potreba inovácií pre zefektívnenie študijných programov na vysokých 

školách

Efektívnym riešením s tým súvisiacich problémov vysokoškolského vzdelávania by 

bola primeraná miera štandardizácie študijných programov na vysokých školách 

v SR



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

 



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Učiteľské kompetencie ako rozhodujúci faktor v 

systéme manažérstva kvality výučby

Ekonomika Slovenska bude stále viac závisieť od tvorivosti, originality

a schopnosti inovovať. Inovácie a vysokú kvalitu môže priniesť iba

výskum a vývoj. Kvalitný výskum a vývoj však nemôže existovať bez

kvalitného školstva.

Hlavným zdrojom rozvoja v 21. storočí, ktorý máme k dispozícii v

prakticky neobmedzenom množstve, je vzdelanie. Najlepším

spôsobom ako zlepšiť výsledky vzdelávacieho systému, je zaviesť

kvalitu do procesu výučby.

Mnohé doterajšie prístupy a modely kvality školy a výučby sa

zameriavali na riadiace hľadisko s prístupom zhora nadol (zvonku

dovnútra).



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Učiteľské kompetencie ako rozhodujúci faktor v systéme 

manažérstva kvality výučby

Systémový prístup učiteľa k výučbe si vyžaduje rozvinúť komplexný 

systém jeho učiteľských kompetencií, akými sú:

 odborovo-predmetové a vedecko-výskumné kompetencie,

 diagnosticko-intervenčné kompetencie,

 kompetencie riadenia priebehu výučby,

 didaktické kompetencie,

 sociálne a komunikačné kompetencie,

 zdravotné kompetencie,

 étos učiteľskej profesie,

 kompetencie reflexie vlastnej činnosti.



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Náležité materiálno-technické a finančné zabezpečenie!



DOBRÁ REFORMA  

- Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Čo potrebujeme?

Potrebujeme nie evolúciu, ale revolúciu vo vzdelávaní, súčasný

školský systém pretransformovať pre potreby informačnej spoločnosti.

Informačné technológie spolu s jedinečným nadaním učiteľov

vytvárajú príležitosť vniesť revolúciu do procesu vzdelávania.

Z toho dôvodu je potrebné upustiť aj od direktívneho modelu riadenia

vysokého školstva, je potrebné spružniť proces akreditácií

študijných programov, čim sa zvýši schopnosť fakúlt reagovať na

potreby informačnej spoločnosti.



DOBRÁ REFORMA  

Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Čo keď sa to uskutočni?

Vysoké školy sa stanú aktérmi a lídrami transformácie spoločnosti na

vzdelanostnú informačnú spoločnosť,

VŠ budú mať rozhodujúci vplyv na smerovanie vyspelej spoločnosti 21. 

storočia orientovanú na duševné hodnoty človeka a jeho vzdelanie,

VŠ sa stanú významnými ekonomickými inštituciami na trhu so 

znalosťami a inovaciami,

absolventi VŠ štúdia budú schopní aktívneho profesijného

pôsobenia aj o 10 i 20 rokov na úrovni nových poznatkov

a prostriedkov odpovedajúcich dobe.



DOBRÁ REFORMA  

Stratégia rozvoja  vysokého školstva na Slovensku

Pre úspešnú transformáciu je potrebné:

 vo výučbe sa orientovať na riešenie problémov s prepojením

na prax,

 finančne výraznejšie dotovať študijné programy, ktoré sú

spoločensky žiaduce vzhľadom na stratégiu rozvoja SR,

 zapojiť VŠ do výskumu a vývoja zariadení pre bezobslužné

technológie, ktoré sú kľúčové pre priemysel 21. storočia,

 v študijnom programe venovať dostatočný priestor predmetom

smerujúcim k pozitívnemu rozvoju osobnosti jednotlivca,

vrátane etiky, morálky a humanizmu jednotlivca a spoločnosti,

 rozvíjať schopnosť tímovej práce (psychológia kolektívu

a rozvoja osobnosti k vodcovstvu respektíve k postaveniu experta

pri dodržaní potrebnej odbornej úrovne).



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva

Čo potrebuje slovenské vysoké školstvo?

• Víziu na 4-5 rokov.

• Stratégiu rozvoja a strategické ciele s metrikami.

• Akčný plán.

• Financie a financovanie.

• Kvalitný manažment a riadenie.



Vízia rozvoja slovenského vysokého školstva.

Strategická mapa Byť medzi prvými 10 
krajinami EU v úrovni 

vzdelaniaZvýšiť rentabilu 
univerzít

Optimalizovať 
náklady

Zlepšiť likviditu

Rast počtu 
zahraničných 

študentov

Flexibilnosť 
štúdia

Optimalizovať
procesy Posilniť 

vedeckovýskumný 
potenciál

Zavádzanie 
inovatívnych 
technológií

Posilniť 
imidž 

univerzít

Posilnenie 
konkurencies

-chopnosti

Motivovať 
vedeckú činnosť

Zlepšiť systém 
motivovania 

zamestnancov

Zlepšiť grantovú
činnosť

Spokojnosť 
zamestnancov

Zvyšovať
tržby

Zlepšenie 
prepojenia z 

praxou

Udržanie 
súčasného 

stavu študentov

Zlepšenie 
marketingovej 
komunikácie

Skvalitniť
proces 

výzučby

Spravodlivé 
ohodnotenie 
výkonnosti

Zlepšiť pracovné 
podmienky

Rozšíriť vzdelávacie 
procesy

Optimalizovať bežné 
a kapitálové výdavky

Zlepšiť 
spokojnosť 
zákazníkov

Zabezpečiť dostatok 
finančných zdrojov 

pre rozvoj



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva

Stratégia rozvoja 

a strategické ciele 

s metrikami.

Cieľ 1 Byť medzi prvými 10 krajinami EU v úrovni vzdelania

Cieľ 2 Zvýšiť rentabilitu univerzít

Cieľ 3 Zvyšovať tržby

Cieľ 4 Optimalizovať náklady

Cieľ 5 Zlepšiť likviditu

Cieľ 6 Zabezpečiť dostatok finančných zdrojov

Cieľ 7 Optimalizovať bežné a kapitálové výdavky

Cieľ 8 Posilnenie konkurencieschopnosti

Cieľ 9 Zlepšiť spokojnosť zákazníkov

Cieľ 10 Posilniť imidž univerzít

Cieľ 11 Rast počtu zahraničných študentov

Cieľ 12 Zlepšenie prepojenia s praxou

Cieľ 13 Udržanie súčasného počtu študentov

Cieľ 14 Zlepšenie marketingovej komunikácie

Cieľ 15 Optimalizovať procesy

Cieľ 16 Zlepšiťkvalitu vyučovacieho procesu

Cieľ 17 Flexibilnosť štúdia

Cieľ 18 Posilniť vedecko-výskumný potenciál

Cieľ 19 Zlepšiť grantovú činnosť

Cieľ 20 Zavádzanie inovatívnych technológií

Cieľ 21 Spokojnosť zamestnancov

Cieľ 22 Spravodlivé hodnotenie výkonnosti

Cieľ 23 Zlepšiť systém motivovania zamestnancov

Cieľ 24 Rozšíriť vzdelávacie procesy

Cieľ 25 Zlepšiť pracovné podmienky

Cieľ 26 Motivovať vedeckú činnosť

Stratégia defenzívna: 
Odstrániť slabé stránky a 

eliminovať ohrozenia:

Strategické ciele 

Strategické aktivity



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva

Strategické projekty:

• Projekt 1 - Strategický plán  rozvoja a zvyšovania 

výkonnosti rezortu vysokého školstva, univerzít.

• Projekt 2 - HR Scorecard – riadenie ľudských zdrojov.

• Projekt 3 – Študenti a štúdium.

• Projekt 4 - Riadenie financií vo vysokom školstve.

• Projekt 5 - Riadenie pedagogického procesu.

• Projekt 6 - Riadenie vedecko-výskumného procesu.

• Projekt 7 - Legislatíva v riadení univerzít.

• Riadenie 8 - Manažovanie univerzít.



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého školstva - Akčný plán

P.č. Aktivita Termín Zodpovedný Plnenie Výsledok

1 Vypracovanie ideového projektu 

strategického rozvoja VŠ

31.1.2017 Prac. skupina Splnené Projekt

2 Prejednanie na úrovni poslaneckého 

výboru a predsedu konf. Rektorov

10.7.2017 Prac. skupina + 

zaint. osoby

Splnené Súhlas

3 Prejednanie na úrovni MŠVVaS – získanie 

súhlasu a podpory

30.10.2017 Prac. sk. + 

zaint. osoby

4 Vytvorenie finálneho projektu 10.11.2017 Prac. skupina

5 Finálny projekt - vízia, strategických cieľov, 

metriky, akčný plán financovanie –

odsúhlasenie

30.11.2017 Prac. skupina 

Dobrá reforma

6 Stretnutie so zástupcami univerzít a 

prezentácia výsledkov

10.12.2017 Prac. skupina, 

zást. Univerzít

7 Spracovanie stratégie na úrovni univerzít 1.1.2018 Prac. skupina, 

zást. Univerzít

8 Preskúmanie a schválenie projektov na 

úrovni univerzít a MŠaV

10.2.2018 Prac. skupina, 

zást. Univerzít

9 Spracovanie stratégie na úrovni fakúlt 

univerzity, prejednanie a schválenie

15.4.2018 Prac. skupina, 

univ., fakulty

10 Implementácia a spustenie do praxe 

plnenie cieľov a monitorovanie výsledkov

20.5.2018 Prac. skupina, 

univ., fakulty



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva

Akčný plán

P.č. Aktivita Termín Zodpovedný Plnenie Výsledok

11 Spracovanie finančných plánov a 

rozpočtov na úrovni fakúlt a univerzít

10.6.2018 Fakulty, univer., 

prac. skupina

12 Spracovanie finančných plánov a 

rozpočtov na úrovni univerzít MŠaV

1.7.2018 Prac. skupina + 

univ., minister.

13 Získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu 

podľa priorít

10.8.2018 Prac. sk. + 

minister

14 Alokácia zdrojov podľa rozpočtov na úrovni 

univerzít a fakúlt

20.8.2018 Prac. sk. + 

minist. a univ.

15 Ukončenie projektu a kontrola jeho 

zavedenia

1.9.2019 Zainteresované 

skupiny



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva
Výdavky na vysoké školstvo - Dobrá reforma

Makroekonomický ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) – mld. 

EUR
76,52 79,2 80 82 84 86 86 86

Výdavky na školstvo – mld. EUR 1,49 1,23 1,43 1,7 2,2 2,5 2,5 2,5

Výdavky na vysoké školy - mld. EUR 0,45 0,46 0,48 0,65 1 1,3 1,3 1,3

% z HDP školstvo - % 1,95% 1,55% 1,79% 2,07% 2,62% 2,91% 2,91% 2,91%

% z HDP vysoké školstvo 0,59% 0,58% 0,60% 0,79% 1,19% 1,51% 1,51% 1,51%

Projekt rozvoja VŠ - DOBRÁ REFORMA

Prostriedky na rozvoj školstva – mil. € 1 492 1 226 1 433 1 700 2 200 2 500 2 500 2 500

Prostriedky na rozvoj VŠ – mil. € 453 462 481 481 700 850 1 040 1 250

Potreba prostriedkov na zvýšenie kvality VŠ 

– mil. €
60 60 60 60 60

Potreba prostriedkov na zvýšenie kvality VŠ 

celkom – mil. €
541 760 910 1 100 1 310

Rozvojové impulzy a % z HDP vysoké 

školstvo - ¨%
0,66% 0,90% 1,06% 1,28% 1,52%



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva

Prečo sa nič nedeje a slovenské školstvo 

sa nerozvíja?

• Najskôr robiť správne veci a potom ich robiť 

správne.

• Manažovanie prenechať odborníkom a nie 

politikom.



Strategický plán rozvoja slovenského vysokého 

školstva

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE DOBRÚ REFORMU?

• Definuje víziu rozvoja vysokého školstva na obdobie 4 rokov z pohľadu 

rozvoja informačnej spoločnosti pre 21. storočia.

• Tvorí ucelenú strategickú koncepciu rozvoja školstva, ktorá umožní 

zaradiť slovenské vysoké školstvo medzi najlepšie krajiny EU.

• Akceptuje požiadavky praxe a rozvoja spoločnosti.

• Presne definuje strategické ciele a navrhuje spôsoby, ako ich dosiahnuť. 

• Vymedzuje silné a slabé stránky rozvoja vysokého školstva na Slovensku, 

jeho príležitosti a ohrozenia. Vymedzuje prioritné stratégie a projekty.

• Podporuje inovácie pre zefektívnenie študijných programov na VŠ a podľa 

najnovších potrieb a požiadaviek rozvoja osobnosti a praxe.

• Nezaoberá sa operatívnymi problémami ale sústreďuje sa na kľúčové 

faktory úspechu vysokého školstva a jeho inovácie.

• Umožňuje presne stanoviť finančné požiadavky na reformu.

• Má tím ľudí, ktorí sú schopní v priebehu krátkeho obdobia dopracovať do 

konca a nezostane len v štádiu rozpracovanosti alebo koncepcie.
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Čo je potrebné urobiť?

1.Schválenie ideového projektu a jeho podpora zo strany MŠVVaS, 

univerzít, fakúlt a praxe.

2.Vypracovať finálny projekt a schváliť.

3.Vypracovať čiastkové stratégie na úrovni univerzít a fakúlt.

4.Vypracovať finančné plány a rozpočty fakúlt – univerzít a 

konsolidovať financie na úrovni ministerstva.

5.Dať potrebné zdroje z rozpočtu.

6.Alokovať ich podľa finančných plánov na univerzity a fakulty.

7.Začať plniť strategické ciele a projekty a pravidelne ich monitorovať a 

vyhodnocovať. Riešiť vzniknuté odchýlky.
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Aký bude výsledok?

1.Slovenské vysoké školstvo bude patriť do roku 2022 medzi prvých 

desať najlepších systémov vzdelávania v Európskej únii !!!

2.Zdvojnásobia sa odmeny za vykonanú plácu a zlepší sa postavenie 

pracovníkov univerzít !!!

3.Vytvorí sa nová generácia pedagógov a univerzity opustia kvalitní 

študenti, ktorí podporia rozvoj krajiny aj EU.

Dôsledky:

1.Zvýši sa sila ekonomiky, rast hospodárstva a HDP SR.

2.Na Slovensku vzrastie vzdelanostná úroveň, ľudia nebudú odchádzať 

do zahraničia. Zastaví sa úbytok mladých ľudí.

Už len pre to sa oplatí urobiť Dobrú reformu školstva na Slovensku !!!
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Ďakujeme za pozornosť.


