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PREHĽAD - INICIATÍVA CATCHING-UP REGIONS  (CURI) 

• Spolupráca štyroch partnerov: 
• Európska komisia, Úrad vlády SR, Prešovský samosprávny kraj (PSK), Svetová 

banka 
 

• Hlavné ciele: 
• identifikovať a propagovať príležitosti regionálneho rozvoja v Prešovskom kraji,   

• poskytnúť technickú pomoc a posilniť  kapacitu PSK  s dôrazom na finančnú podporu 
EÚ, 

• podporiť konkurencieschopnosť podnikateľského sektora  v Prešovskom kraji. 

  

• Štyri hlavné komponenty (identifikované a navrhnuté v spolupráci s 
PSK): 
• Energetická  efektívnosť…verejných a súkromných budov   

• Geografický  informačný systém (GIS)…vznik oddelenia  GIS v rámci PSK  

• Stredné odborné vzdelávanie a príprava …zlepšenie prepojenia medzi firmami a 
poskytovateľmi stredného odborného vzdelania, znižovanie nesúladu medzi 
zručnosťami a potrebami trhu 

• Rozvoj cestovného ruchu…porozumenie potrebám  & posilňovanie rozvoja 
cestovného ruchu v PSK  
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PREHĽAD  - KOMPONENT STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

A PRÍPRAVA (CURI-VET ) 

Komponent  CURI-VET má tri hlavné aktivity: 

 

• Aktivita č. 1: Prieskum potrieb zamestnávateľov  (dopyt)  

 

• Aktivita č. 2: Štúdia o stredných odborných školách/ SOŠ (ponuka) 

 

• Aktivita č. 3: Analýza investičných potrieb SOŠ/balíčkov 
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STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA 

Aktivita 1.1 – Prieskum potrieb zamestnávateľov (dopyt) 

1.1 Informácia o potrebách zamestnávateľov 

• Prístup: 50 hĺbkových rozhovorov a  2 fokusové  skupiny (štyri subregióny) s 

reprezentatívnou skupinou rôznych typov zamestnávateľov/firiem,  

predstaviteľov vlády, podnikateľských  a občianskych združení v rámci PSK 

 

• Hlavná otázka výskumu: Identifikovať,  čo sú príčiny, povaha a rozsah 

potenciálneho nesúladu, špecifické požiadavky, ktoré firmy považujú za 

dôležité v študijných  programoch  absolventov v strednodobom a dlhodobom 

horizonte s dôrazom na ich  zamestnateľnosti.  

 

• Výstup: Správa o potrebách  trhu práce  v Prešovskom kraji  

 

• Časový harmonogram: 4 mesiace (Júl – Október  2018) 
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STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA:  

Aktivita 1.2— Štúdia o SOŠ  (ponuka) 

1.2 Analýza SOŠ na strane ponuky  

• Prístup: 75 hĺbkových rozhovorov a  4  fokusové skupiny (subregióny) so všetkými 
SOŠ a rôznymi typmi zamestnávateľov/podnikov,  predstaviteľov vlády, 
podnikateľských  a občianskych združení v Prešovskom kraji. Analýza študijných  a 
učebných programov, dáta o kvalite škôl a učiteľov, ich vybavení a kapacitách.  

 

• Hlavná otázka výskumu:  Ako dobre sú SOŠ štruktúrované na to, aby sa dokázali 
prispôsobiť v čase potrebám trhu práce? Ktoré študijné  a učebné odbory bude 
potrebné  posilniť alebo zredukovať/zatvoriť? Je  kvalifikácia učiteľov a vybavenie škôl 
adekvátne? 

 

• Výstup: Správa mapujúca  súčasné študijné odbory a učebné odbory  na SOŠ, 
kvalifikáciu pedagógov a celkovú potrebu zariadení v PSK, vrátane návrhu na 
optimalizáciu siete študijných a učebných  odborov na SOŠ v súlade s potrebami 
pracovného trhu. 

   

• Časový harmonogram: 6 mesiacov (September  2018 –  Február  2019) 
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STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA:  

Aktivita 1.3—Analýza investičných potrieb SOŠ/balíčkov 

1.3 Identifikácia  investičných potrieb, priority pre   SOŠ v PSK 

• Prístup/výskumné otázky: Analýza materiálno-technických potrieb, 
personálneho obsadenia (návrhy na vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  
odporúčaný počet zamestnancov atď.), potrebné zmeny učebných osnov.  

• Výstup: Správa s odporúčaniami (nevyhnutné investície pre prioritizované SOŠ 
(cca. 5 vybraných škôl)   

• Časový harmonogram: 5 mesiacov ( január – máj 2019) 
 

ZÁVEREČNÝ  VÝSTUP:  

• Získané a analyzované údaje týkajúce sa nedostatočnej / nadmernej ponuky 
v sektore SOŠ a na trhu práce, ktoré vedú k prioritným investíciám pre 
vybrané prioritné školy.  

• Na mieru šité odporúčania budú slúžiť ako východisko pre  reformu za účelom 
zlepšenia súladu medzi súčasnou ponukou študijných a učebných odborov a 
vzdelávacích  programov  na SOŠ a potrebami  trhu práce  v Prešovskom 
kraji v súlade so  súčasnými  a budúcimi požiadavkami.  
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