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NÁVRH NA UZNESENIE 

 
 

Zastupiteľstvo   Prešovského  samosprávneho   kraja v zmysle  zákona  NR  SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení a 
v súlade s § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení 

 

 
schvaľuje 

 
 

 
Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území Prešovského 
samosprávneho kraja na školský rok 2020/2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja predkladá materiál v súlade s § 11 
ods. (2) písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v platnom znení. 

 V zmysle § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. zákon  odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č.  209/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov má samosprávny kraj povinnosť každoročne do 31.októbra 
vydať a na svojom webovom sídle zverejniť regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania 
v stredných školách.  

Predkladaný materiál bol prerokovaný v  Komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a športu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja dňa 1. októbra 2019 a v Krajskej rade 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Prešovskom samosprávnom kraji 10. októbra 2019.   

Po jeho schválení v Zastupiteľstve PSK bude predložený na rokovanie Rady vlády SR pre 
odborné vzdelávanie a prípravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách 
v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  na školský 

rok 2020/2021 
 

Súčasná moderná európska spoločnosť si v kontexte regionálnych a štátnych potrieb 
vyžaduje odborne a profesijne vzdelaných ľudí, ktorí sú jazykovo zdatní, schopní efektívne 
pracovať s informačno- komunikačnými technológiami, využívať moderné metódy a formy práce, 
byť samostatní a schopní prijímať nové výzvy v rámci celoživotného vzdelávania. Zároveň si 
mnohé oblasti ekonomiky vyžadujú zručných remeselníkov a odborníkov schopných samostatne 
pracovať a  niesť za svoju prácu zodpovednosť.  

Stredné školy na území Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej len „PSK“) sa musia 
rozvíjať tak, aby boli atraktívne pre mládež aj dospelých, aby zvýšili svoj význam v očiach 
verejnosti a aby vzdelávanie, ktoré poskytujú, bolo relevantné pre úspešný vstup absolventov na trh 
práce či pre ďalšie štúdium na vysokých školách. Školy musia fungovať nie ako subjekty odtrhnuté 
od reálnych potrieb zamestnávateľov a vysokých škôl, ale ako komplexná štruktúra 
stredoškolského vzdelania vychádzajúca z regionálnych potrieb, potrieb Slovenskej republiky 
a v neposlednom rade aj zo štruktúry potrieb ekonomiky a vzdelávania v rámci Európskej únie. 
Školy majú ponúkať také učebné a študijné odbory, ktoré umožnia uplatnenie absolventov 
v komplexe ekonomiky, majú vysokú pridanú hodnotu a umožňujú absolventom bezproblémové 
zaradenie sa na trh práce. Cieľom stredoškolského vzdelávania musí byť absolvent, ktorého 
vedomosti, zručnosti a kompetencie sú v súlade s požiadavkami štátnych vzdelávacích programov 
a zároveň v súlade s potrebami trhu práce v regióne. 

PSK napomáha procesu spoluprácou so zainteresovanými partnermi – miestnou 
samosprávou, stavovskými organizáciami a profesijnými združeniami, podnikateľmi, vysokými 
školami, základnými školami, žiakmi, pedagogickou a nepedagogickou verejnosťou.  Musí to byť 
proces s maximálne efektívnym využitím existujúcich kapacitných a materiálnych podmienok, 
personálneho obsadenia existujúcich škôl a efektívnym vynaložením finančných prostriedkov.  

Tento proces si vyžaduje od PSK nastavenie takej štruktúry stredných škôl, ale aj skladby 
učebných a študijných odborov, ktorá bude vychádzať z aktuálnych a očakávaných potrieb trhu 
práce na celoštátnej úrovni, ale predovšetkým na území kraja. Cieľom je, aby stredné školy 
v územnej pôsobnosti PSK boli nastavené v súlade s reálnymi potrebami regiónu v nasledujúcich 
rokoch na základe verifikovateľných informácií a analýz.  

Kvalitná výchova a vzdelávanie je základom pre vývoj modernej spoločnosti. Hlavným 
predpokladom vytvorenia kvalitného života je tvorivé a humánne vzdelávanie, výchova k tolerancii 
a znášanlivosti a v profesijnej oblasti také stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelávanie, ktoré 
umožní absolventom  efektívne zapojenie sa do pracovného procesu a bude kvalitným základom 
pre proces celoživotného vzdelávania. Práve v oblasti profesijného rastu absolventov škôl sa 
ukazuje potreba presadenia stredoškolského vzdelávania na Slovensku najmä v oblasti prírodných 
vied, technických a remeselných odborov a odborov, ktoré sa týkajú sociálnych služieb 
a zdravotníctva. Absolventi týchto oblastí vzdelávania majú v perspektíve potrieb trhu práce 
možnosť uplatniť sa efektívne a výhodne, pretože práve v týchto oblastiach bude spoločnosť čeliť 
problémom týkajúcich sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Spoločnosť na Slovensku sa 
mení, mení sa jej veková štruktúra, jej regionálna vzdelanostná štruktúra, dochádza k presunom 
obyvateľstva smerom na západ.  

Moderná spoločnosť si vyžaduje schopnosť neustáleho získavania nových vedomostí, 
zručností a kompetencií nevyhnutných pre prax alebo ďalšie vzdelávanie. Nutné je prispôsobovanie 
sa rýchlemu tempu rozvoja vo všetkých oblastiach života. Vzdelávanie sa stáva celoživotným 
procesom, obsahuje množstvo nových podnetov, operatívnych,  ale aj strategických zmien v oblasti 
štátnych a regionálnych záujmov, je čoraz viac poznamenávané rýchlym a širokospektrálnym 
prístupom k informáciám vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Aj to je dôvod, pre ktorý si 
uvedomujeme potrebu kvalitného  a efektívneho systému výchovy a vzdelávania, ktoré bude 
podporovať rozvoj zručností a talentov, nadobúdanie reálnych  skúseností a ponúkať priestor 
inováciám. Len takéto vzdelávanie môže byť v konečnom dôsledku perspektívnym zdrojom 
dlhodobej prosperity nielen nášho kraja, ale i celej krajiny. 



Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Prešovského samosprávneho kraja na školský 
rok 2020/2021 vychádza zo schválenej Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom 
samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022 so zakomponovaním aktuálnych potrieb a informácií 
v oblasti vzdelávania v PSK, ktoré sa objavili počas školského roka 2018/2019. 

 
Stratégia výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 – 2022 bola vytvorená ako strategický 
dokument, ktorého cieľom je:  

• skvalitňovať podmienky pre vzdelávanie v súlade s modernými potrebami,  
• zlepšovať podmienky pre rozvoj školstva v regióne,  
• podporovať trvalo udržateľný a efektívny rozvoj školstva. 

 
    Ambíciou Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania PSK na školský rok 2020/2021 je na 

základe analýzy stavu stredného školstva v PSK a aktualizácie Stratégie výchovy a vzdelávania 
v PSK na roky 2017 – 2022, stanoviť konkrétne ciele v krátkodobom časovom horizonte pre školy, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ako aj pre ďalšie školy, ktorých nie je PSK 
zriaďovateľom.  

    Cieľom je riešenie aktuálnych výziev, pred ktorými stojí školstvo v PSK vzhľadom na 
populačnú krivku, potreby pracovného trhu a ďalšie aktuálne výzvy pre nasledujúce roky.  

    Pri tvorbe stratégie vychádzame z platnej legislatívy, z koncepčných materiálov MŠVVaŠ 
SR, údajov CVTI, štatistického úradu, ÚPSVaR SR i z vlastných analýz a poznatkov 
odzrkadľujúcich situáciu stredného školstva na našom území. Vzhľadom na dynamicky 
prebiehajúce zmeny v spoločnosti je potrebné považovať stratégiu za otvorený materiál, ktorý je 
možné dopĺňať a v prípade zmenených podmienok i upravovať. 

    Stratégia výchovy a vzdelávania PSK na školský rok 2020/2021 predstavuje  určité 
smerovanie pre všetky vzdelávacie inštitúcie na území PSK a jej ambíciou je prispieť k naplneniu 
základného cieľa,  ktorým je efektívna a vysoko kvalitná výchova a vzdelávanie žiakov 
v samosprávnom kraji v nasledujúcich rokoch.  

 
 

1. Demografický vývoj  

Prešovský kraj sa administratívne člení na 13 okresov, z ktorých rozlohou a počtom 
obyvateľov sú najväčšie okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Z analýzy populačného vývoja 
vyplýva, že od roku 2019 mierne stúpa počet žiakov končiacich 9. ročník základných škôl s istými 
výnimkami podľa jednotlivých okresov. Nárast sa očakáva najmä v rokoch 2020, 2021 a 2026.  

Súčasťou celkovo mierneho nárastu počtu žiakov vo veku 15 rokov (teda potenciálnych 
žiakov stredných škôl) je aj zmena štruktúry týchto žiakov. V rokoch 2020 až 2028 dôjde 
k výraznému nárastu počtu mladých ľudí z marginalizovaných komunít, ktorí v roku 2020 budú 
tvoriť 36,87 % zo všetkých mladých ľudí vo veku 15 – 18 rokov. Zároveň v roku 2020 až 10 000 
obyvateľov z marginalizovaných komunít v stredoškolskom veku nebude študovať  z rôznych 
dôvodov na stredných školách, čo je 37 % zo všetkých mladých ľudí vo veku 15 – 18 rokov v kraji. 
Zároveň len 14 % všetkých žiakov na stredných školách bude z marginalizovaných komunít. Už 
v súčasnosti dochádza k situácii, že 14 % detí z populačného ročníka 6 – ročných musí absolvovať 
nultý ročník a  až 20% populačného ročníka (15 ročných) nepokračuje na stredných školách.  

Samozrejme, v jednotlivých okresoch budú tieto počty rôzne, podľa štruktúry obyvateľstva.  
V rokoch 2020 až 2028 sa počet žiakov z marginalizovaných komunít, ktorí nebudú 

pokračovať na stredných školách zvýši až na 12 500 žiakov, ďalších 7 000 strednú školu 
nedokončí. Pôjde najmä o žiakov zo segregovaného prostredia. 

Takáto situácia v Prešovskom samosprávnom kraji bude klásť dôraz na výraznú zmenu 
systému vzdelávania a štruktúry škôl. Zároveň bude dochádzať k zmenám demografie, a to 
presunom obyvateľstva majority z východných okresov PSK na západ krajiny. Počet obyvateľov 
najmä na severovýchode bude naďalej klesať a obyvateľstvo bude starnúť.  

V roku 2028 bude Prešovský samosprávny kraj krajom „rómskych mladých ľudí a mládeže 
a slovenských dôchodcov“(Neupauer, R.: Stredné školstvo a sociálne vylúčené komunity na území Prešovského 
kraja. 2018) 



Z analýzy demografického vývoja vyplýva, že od roku 2019 do roku 2026 bude v PSK 
mierne stúpať počet obyvateľov vo veku 15 rokov, čo však neznamená, že títo žiaci budú 
v deviatom ročníku základnej školy. Na základe prognóz demografického vývoja bude potrebné 
výrazne podporovať vzdelávanie žiakov z marginalizovaných komunít, najmä v učebných 
odboroch, ktoré umožňujú vzdelávanie práve žiakom, ktorí neukončili základnú školu v deviatom 
ročníku. Tento stav bude viesť v priebehu krátkeho časového úseku k nutnej zmene ponuky 
vzdelávania na školách, predovšetkým v okresoch, ktoré majú narastajúci počet mladých ľudí 
z marginalizovaných komunít.  
 
 
V roku 2020 bude podiel mladých ľudí z marginalizovaných komunít vo veku 15 – 18 rokov 
v jednotlivých okresoch takýto:  

Územie 

Percentuálny počet mladých 
z marginalizovaných 

komunít vo veku 15 – 18 
rokov na celkovom počte 
mladých vo veku 15 – 18 

rokov v okrese (%) 

Predpoklad percentuálneho 
zastúpenia detí 

z marginalizovaných komunít 
vo veku 0 – 14 rokov 

v okresoch PSK v roku 2028 
(%) 

Bardejov 36,69 39  
Humenné 16,77 18 
Kežmarok 55,61 67 
Levoča 44,08 49 
Medzilaborce 33,85 38 
Poprad 30,94 33 
Prešov 28,66 29 
Sabinov 45,80 49 
Snina 20,11 21 
Stará Ľubovňa 38,18 41 
Stropkov 28,71 31 
Svidník 35,68 38 
Vranov nad Topľou 49,78 54 
Prešovský 
samosprávny kraj 36,87 

 
39 

   
(zdroj: Neupauer, R.: Stredné školstvo a sociálne vylúčené komunity na území Prešovského kraja. 2018) 

 
Po roku 2026 nastane celkový pokles počtu žiakov na Slovensku, ako aj obyvateľov Slovenska, čo 
bude trvať do roku 2040. Potom sa počet obyvateľov Slovenska stabilizuje. (Zdroj: Prognóza 
populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060, Infostat 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Územie 
Predpokladaný počet žiakov vo veku 15 rokov  

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 
Bardejov 844 811 791 833 764 725 766 753 
Humenné 552 501 530 516 506 504 478 433 
Kežmarok 1 235 1 135 1 130 1 001 991 864 839 807 
Levoča 371 362 367 451 333 267 265 273 
Medzilaborce 86 73 84 80 87 64 82 67 
Poprad 1 201 1 133 1 181 1 016 1 048 925 936 836 
Prešov 2 132 1 871 1 888 1 812 1 673 1 455 1 398 1 395 
Sabinov 992 834 821 844 698 635 664 638 
Snina 304 284 306 332 318 251 290 277 
Stará Ľubovňa 723 581 628 581 525 487 527 464 
Stropkov 204 192 213 178 166 167 161 177 
Svidník 335 308 344 315 314 330 299 311 
Vranov nad Topľou 1 018 940 933 917 886 876 770 719 
SPOLU 9 997 9 025 9 216 8 876 8 309 7 550 7 475 7 150 
Medziročný rozdiel  + 972 - 191 + 340 + 567 + 759 + 75 + 325  

(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 
 
 
2. Ekonomika a priemysel 

Priemysel v kraji je rôznorodý bez výraznej orientácie na niektoré výrobné odvetvia. 
Dôležité zastúpenie tu má kovospracujúci, chemický, drevospracujúci, potravinársky, 
elektrotechnický, strojársky, textilný a odevný priemysel. Je koncentrovaný hlavne do okresných 
miest. Najvýznamnejší zamestnávatelia pôsobia v okresoch Prešov a Poprad. Okres Poprad má 
vyše 100 000 obyvateľov, je spádovou oblasťou pre cca 250 000 obyvateľov. V okrese Prešov je 
vyše 170 000 obyvateľov a je spádovou oblasťou pre cca 300 000 obyvateľov, čo sú spádové 
oblasti pre cca 60% obyvateľov PSK. Podnikateľské aktivity obyvateľov ovplyvňujú podmienky 
a možnosti vytvorené v kraji.  

Na území PSK pôsobí viac ako 19 000 firiem zameraných na tvorbu zisku a vyše 48 000 
tisíc súkromne podnikajúcich fyzických osôb (živnostníkov, vrátane fyzických osôb podnikajúcich 
na základe iného ako živnostenského zákona). Svoju činnosť orientujú hlavne do odvetví 
stavebníctva, obchodu a priemyselnej výroby. (zdroj: SARIO 2018). 

V Prešovskom kraji sú najväčšími zamestnávateľmi – zamestnávatelia s viac ako 500 
zamestnancami za rok 2018: (zdroj: FINSTAT) 

 
Tatravagónka, a.s. (Poprad) - výroba železničných vozňov a podvozkov (vyše 2 000 
zamestnancov)  
Nemocnica s poliklinikou J. A. Raimana (Prešov) – zdravotníctvo (vyše 2 000 zamestnancov)  
Milk-Agro, s.r.o. (Prešov) – mliekarenská výroba (vyše 1 000 zamestnancov)   
Lear Corporation Seating Slovakia (Prešov) – automobilový priemysel (vyše 1 000 
zamestnancov)  
WHIRLPOOL Slovakia, s.r.o. (Poprad – Matejovce) – výroba elektrotechniky (vyše 1 000 
zamestnancov)   
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. (Svit)  – výroba obalových materiálov ( vyše 1 000 zamestnancov)  
Nemocnica Poprad (Poprad) – zdravotníctvo (vyše 1 000 zamestnancov) 
MECOM GROUP, s.r.o. (Humenné) – potravinársky priemysel (vyše 1 000 zamestnancov) 
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. (Prešov) – maloobchod (vyše 1 000 zamestnancov) 
Prešovská univerzita (Prešov) – školstvo (vyše 1 000 zamestnancov)  
CEMM THOME SK, s.r.o. (Prešov) - automobilový priemysel (vyše 500 zamestnancov) 
CHEMOSVIT FOLIE, a.s. (Svit) – chémia a plasty (vyše 500 zamestnancov) 
TESLA STROPKOV, a.s. (Stropkov) – elektrotechnika (vyše 500 zamestnancov) 



STD DONIVO, a.s. (Vranov nad Topľou) – doprava a logistika (vyše 500 zamestnancov)  
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o. (Bardejov) – zdravotníctvo (vyše 500 zamestnancov) 
KE Prešov Elektrik, s.r.o. (Prešov) – automobilový priemysel (vyše 500 zamestnancov) 
Plzenský Prazdroj Slovensko, s.r.o (Veľký Šariš) - potravinárstvo (vyše 500 zamestnancov) 
Garret Motion Slovakia, s.r.o. (Záborské) - automobilový priemysel (vyše 500 zamestnancov) 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (Poprad) – energie a ťažba (vyše 500 
zamestnancov) 
COOP Jednota Prešov, s.d. (Prešov) – maloobchod (vyše 500 zamestnancov) 
G.V.P., s.r.o (Humenné) – veľkoobchod (vyše 500 zamestnancov) 
Vranovská nemocnica, a.s (Vranov nad Topľou) - zdravotníctvo (vyše 500 zamestnancov) 
SPINEA, s.r.o. (Prešov) – strojárstvo (vyše 500 zamestnancov) 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (Prešov) – vedľajšie činnosti 
v pozemnej doprave (vyše 500 zamestnancov) 
Tytex Slovakia, s.r.o (Humenné) – odevy a obuv (vyše 500 zamestnancov) 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (Levoča) – zdravotníctvo (vyše 500 
zamestnancov) 
Mesto Prešov (Prešov ) – všeobecná verejná správa (vyše 500 zamestnancov)  
Železnice Slovenskej republiky (Bratislava) – elektrotechnika a doprava (vyše 13 000 
zamestnancov v SR)  
Lesy Slovenskej republiky, š.p. (Banská Bystrica) – lesníctvo, drevársky priemysel (vyše 3 000 
zamestnancov v SR)  
 

Ďalší významní zamestnávatelia v Prešovskom kraji (podľa počtu zamestnancov v roku 2018 
od 250 do 499): 

Andritz Slovakia, s.r.o , Humenné – výroba kovových konštrukcií a ich častí  
Bardejovské kúpele, a.s., Bardejov – zdravotníctvo 
BUKOCEL, a.s., Hencovce – drevo a papier 
COOP Jednota, s.d., Poprad,  – maloobchod  
COOP Jednota,s.d., Vranov nad Topľou – maloobchod  
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Prešov - doprava 
FALKE Slovakia, s.r.o., Svit - výroba pletených a háčkovaných pančúch 
F.T.E automotive Slovakia, s.r.o, Prešov – automobilový priemysel 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov – činnosti cirkevných organizácií  
HEHGSTLER, s.r.o. , Kežmarok - výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov 
KARMEN – veľkoobchod potravín, s.r.o, Prešov - veľkoobchod 
KONŠTRUKTER, s.r.o., Bardejov – sprostredkovanie  
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa - zdravotníctvo 
MAKOS, s.r.o., Bardejov – maloobchod 
Mesto Humenné, Humenné - všeobecná verejná správa 
Mesto Poprad, Poprad - všeobecná verejná správa 
Mesto Vranov nad Topľou - všeobecná verejná správa 
Mesto Bardejov - všeobecná verejná správa 
Muller Textiles Slovakia, s.r.o., Myslina – výroba pleteného a háčkovaného textilu 
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy – zdravotníctvo  
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, Kežmarok - zdravotníctvo 
Nemocnica A. Leňa, a.s.,  Humenné – zdravotníctvo 
Nemocnica Snina, s.r.o., Snina - zdravotníctvo 
Nemocnica armádneho generála L. Svobodu, a.s., Svidník - zdravotníctvo 
Nexis Fibers, a.s., Humenné - chémia a plasty 
OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o., Humenné - výroba ostatných výrobkov z gumy 
Personel efekt, s.r.o., Prešov - činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú 
Podtatranská hydina, a.s., Kežmarok - potravinárstvo 
Rímskokatolícke biskupstvo, Spišské Podhradie – činnosti cirkevných organizácií 
SAD Humenné, a.s., Humenné - doprava 



SAD Prešov, a.s, Prešov - doprava 
SANAS, a.s., Sabinov – drevo a papier 
Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad – Veľká – odlievanie ľahkých kovov  
Tatramat – ohrievače vody, s.r.o, Poprad – Matejovce – výroba elektrických zariadení pre 
domácnosti 
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok - potravinárstvo 
Terichem Tervakoski, a.s., Svit - výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov 
Tesca Slovakia, s.r.o., Kežmarok - výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá 
TREVES Slovakia, s.r.o., Veľká Lomnica – výroba príslušenstva pre automobilový priemysel 
 
 
 
 
 
Zamestnávatelia (od 200 do 249 zamestnancov - výber) : 
Baliarne obchodu Poprad, a.s., Poprad – potravinárstvo 
Chemosvit – Fibrocem, a.s., Svit – výroba umelých vlákien 
LPH Vranov n/T, s.r.o., Vranov nad Topľou – chémia a plasty 
Obuv – Špeciál, s.r.o., Bardejov – odevy a obuv 
TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s., Svit– výroba pančúch 
Prima Poprad, s.r.o., Poprad - výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov 
UNEX Slovakia, s.r.o., Snina – výroba strojov a  kovových konštrukcií a ich častí 
Linak Slovakia, s.r.o., Župčany – výroba elektrických zariadení  
Plastiflex Slovakia, s.r.o, Kežmarok – výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov 
Odeva, s.r.o, Lipany - výroba ostatného vrchného ošatenia 
 
 
3. Nezamestnanosť absolventov stredných škôl na území Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

V tabuľkovom prehľade je uvedený počet absolventov stredných škôl za roky 2017 a 2018 
s vyčíslenou absolventskou nezamestnanosťou v septembri 2018 a v máji 2019. Najvyššiu 
nezamestnanosť absolventov majú stredné školy s vysokým percentom žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. V tabuľke je uvedená miera nezamestnanosti absolventov príslušnej 
školy od najnižšej miery nezamestnanosti po najvyššiu pre jednotlivé okresy Prešovského kraja. 
(Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
 
Legenda: 
A absolventi škôl za ostatné dva roky (2017 a 2018) 
NA nezamestnaní absolventi 
AMN absolventská miera nezamestnanosti (=NA/absolventi) 
AB index index absorpcie (= 1 - NA (máj)/NA(september) 
 
Okres Bardejov 
 
 

Názov školy Ulica Obec Okres Druh školy
Zriaďo-

vateľ

Absolventi 

2017+201

8

Nezamest

naní 

absolventi 

9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezamest

naní 

absolventi 

5/2019

AMN (v 

%)    

5/2019

AB 

index

Gymnázium sv. Jána Bosca ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školyJiráskova 5 Bardejov Bardejov GYM cirkev 16 0,0% 0,0%

Gymnázium Leonarda Stöckela Jiráskova 12 Bardejov Bardejov GYM štát 288 15 5,2% 12 4,2% 0,20

Súkromné gymnázium Ul. 29. augusta 4 Bardejov Bardejov GYM súkromník 81 4 4,9% 4 4,9% 0,00

Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5 Bardejov Bardejov GYM štát 343 44 12,8% 23 6,7% 0,48

Stredná priemyselná škola technická Komenského 5 Bardejov Bardejov SOŠ štát 183 17 9,3% 15 8,2% 0,12

Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3 Bardejov Bardejov SOŠ štát 183 46 25,1% 20 10,9% 0,57

Súkromná stredná odborná škola Hviezdoslavova 11 Bardejov Bardejov SOŠ súkromník 95 16 16,8% 14 14,7% 0,13

Spojená škola Štefánikova 64 Bardejov Bardejov SOŠ štát 126 25 19,8% 20 15,9% 0,20

Obchodná akadémia Komenského 5 Bardejov Bardejov SOŠ štát 66 19 28,8% 11 16,7% 0,42  
*Obchodná akadémia, Bardejov zanikla k 30. septembru 2018, v školskom roku 2018/ 2019 sú absolventi tejto školy uvádzaní.  
 



Okres Humenné 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-

vateľ

Absolven

ti 

2017+20

18

Nezamest

naní 

absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames

tnaní 

absolven

ti 

5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školyDuchnovičova 24 Humenné Humenné GYM cirkev 39 2 5,1% 0,0% 1,00

Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu Komenského 4 Humenné Humenné GYM štát 287 5 1,7% 3 1,0% 0,40

Stredná zdravotnícka škola Lipová 32 Humenné Humenné SOŠ štát 80 8 10,0% 3 3,8% 0,63

Obchodná akadémia Komenského 1 Humenné Humenné SOŠ štát 154 15 9,7% 11 7,1% 0,27

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Lesná 28 Humenné Humenné GYM cirkev 41 3 7,3% 3 7,3% 0,00

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Lesná 909/28 Humenné Humenné SOŠ súkromník 56 6 10,7% 5 8,9% 0,17

Stredná odborná škola technická Družstevná 1737 Humenné Humenné SOŠ štát 215 50 23,3% 23 10,7% 0,54

Hotelová akadémia Štefánikova 28 Humenné Humenné SOŠ štát 127 23 18,1% 14 11,0% 0,39

Stredná odborná škola polytechnická Štefánikova 1550/20Humenné Humenné SOŠ štát 249 41 16,5% 29 11,6% 0,29

Stredná odborná škola obchodu a služieb Mierová 1973/79 Humenné Humenné SOŠ štát 223 45 20,2% 26 11,7% 0,42  
 
 
 
 
 
 
 
Okres Kežmarok 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-

vateľ

Absolven

ti 

2017+20

18

Nezamest

naní 

absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames

tnaní 

absolven

ti 

5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavova 20Kežmarok Kežmarok GYM štát 105 3 2,9% 2 1,9% 0,33

Stredná umelecká škola Slavkovská 19 Kežmarok Kežmarok SOŠ štát 37 7 18,9% 2 5,4% 0,71

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Slov. nár. povstania 3/5Spišská Stará VesKežmarok GYM štát 45 3 6,7% 3 6,7% 0,00

Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29Kežmarok Kežmarok SOŠ štát 119 18 15,1% 12 10,1% 0,33

Stredná odborná škola Garbiarska 1 Kežmarok Kežmarok SOŠ štát 217 47 21,7% 30 13,8% 0,36

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2Kežmarok Kežmarok SOŠ štát 176 38 21,6% 25 14,2% 0,34

Súkromná stredná odborná škola ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školyBiela voda 2 Kežmarok Kežmarok SOŠ súkromník 133 28 21,1% 26 19,5% 0,07  
 
 
 
Okres Levoča 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-

vateľ

Absolven

ti 

2017+20

18

Nezamest

naní 

absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames

tnaní 

absolven

ti 

5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského Kláštorská 37 Levoča Levoča GYM štát 67 2 3,0% 0,0% 1,00

Stredná odborná škola pedagogická Bottova 15A Levoča Levoča SOŠ štát 257 18 7,0% 7 2,7% 0,61

Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 Levoča Levoča GYM cirkev 90 1 1,1% 3 3,3% -2,00

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24A Levoča Levoča SOŠ cirkev 85 5 5,9% 3 3,5% 0,40

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča Levoča SOŠ štát 100 16 16,0% 4 4,0% 0,75

Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školyBijacovce 1 Bijacovce Levoča SOŠ štát 25 3 12,0% 3 12,0% 0,00  
*Spojená škola Bijacovce má dve zložky v KSK (SOŠ služieb Bystrany, SOŠ technická Rudňany), miera nezamestnanosti absolventov je podľa UPSVaR  0 %. Školy sú 
uvádzané v štatistikách pre Košický samosprávny kraj.  
 
 

 
 
Okres Medzilaborce 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-

vateľ

Absolven

ti 

2017+20

18

Nezamest

naní 

absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames

tnaní 

absolven

ti 

5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium Duchnovičova 13 Medzilaborce Medzilaborce GYM štát 64 2 3,1% 3 4,7% -0,50

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola Duchnovičova 506 Medzilaborce Medzilaborce SOŠ štát 105 17 16,2% 9 8,6% 0,47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okres Poprad 
 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-
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Absolven

ti 

2017+20

18
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absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames
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ti 

5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium  sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy sv. Jána Pavla II.Dlhé hony 3522/2 Poprad Poprad GYM cirkev 52 1 1,9% 0,0% 1,00

Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad Poprad SOŠ štát 111 10 9,0% 2 1,8% 0,80

Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Poprad GYM štát 249 4 1,6% 5 2,0% -0,25

Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812 Poprad Poprad SOŠ súkromník 193 13 6,7% 5 2,6% 0,62

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Dominika Tatarku 4666/7Poprad Poprad GYM štát 265 8 3,0% 8 3,0% 0,00

Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1 Poprad Poprad SOŠ štát 132 14 10,6% 4 3,0% 0,71

Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26 Vysoké Tatry Poprad SOŠ štát 165 16 9,7% 5 3,0% 0,69

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Mnoheľova 828 Poprad Poprad SOŠ štát 275 25 9,1% 13 4,7% 0,48

Stredná odborná škola technická Kukučínova 483/12 Poprad Poprad SOŠ štát 184 27 14,7% 10 5,4% 0,63

Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Poprad SOŠ štát 238 33 13,9% 13 5,5% 0,61

Súkromná stredná odborná škola Ulica SNP 1253 Poprad Poprad SOŠ súkromník 236 33 14,0% 16 6,8% 0,52

Stredná odborná škola remesiel a služieb Okružná 761/25 Poprad Poprad SOŠ štát 165 13 7,9% 12 7,3% 0,08

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu Štefánikova 39 Svit Poprad SOŠ štát 141 15 10,6% 11 7,8% 0,27

Súkromné gymnázium Rovná 597/15 Poprad Poprad GYM súkromník 22 2 9,1% 3 13,6% -0,50  
 
 
Okres  Prešov 

Názov školy Ulica Obec Okres Druh školy
Zriaďo-

vateľ

Absolvent

i 

2017+201

8

Nezamest

naní 

absolventi 

9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezamest

naní 

absolvent

i 5/2019

AMN (v 

%)    

5/2019

AB 

index

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša M. Benku 7 Prešov Prešov KON súkromník 78 1 1,3% 0,0% 1,00

Stredná priemyselná škola stavebná Plzenská 10 Prešov Prešov SOŠ štát 134 12 9,0% 1 0,7% 0,92

Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20 Prešov Prešov GYM štát 251 4 1,6% 2 0,8% 0,50

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 Prešov Prešov SOŠ štát 328 7 2,1% 5 1,5% 0,29

Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Prešov GYM štát 318 10 3,1% 5 1,6% 0,50

Súkromné gymnázium ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy European English SchoolSolivarská 28 Prešov Prešov GYM súkromník 62 3 4,8% 1 1,6% 0,67

Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov Prešov SOŠ štát 179 21 11,7% 3 1,7% 0,86

Gymnázium sv. Mikuláša ako organizačná zložka Katolíckej spojenenej školy sv. MikulášaDuklianska 16 Prešov Prešov GYM cirkev 52 2 3,8% 1 1,9% 0,50

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Bernolákova 21 Prešov Prešov GYM cirkev 49 3 6,1% 1 2,0% 0,67

Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1 Prešov Prešov GYM cirkev 214 5 2,3% 5 2,3% 0,00

Stredná odborná škola pedagogická Kmeťovo stromoradie 5Prešov Prešov SOŠ štát 204 13 6,4% 5 2,5% 0,62

Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska 1 Prešov Prešov SOŠ štát 188 15 8,0% 5 2,7% 0,67

Stredná odborná škola dopravná Konštantínova 2 Prešov Prešov SOŠ štát 173 31 17,9% 5 2,9% 0,84

Evanjelické kolegiálne gymnázium ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školyNámestie legionárov 3Prešov Prešov GYM cirkev 68 3 4,4% 2 2,9% 0,33

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22Prešov Prešov GYM štát 332 41 12,3% 10 3,0% 0,76

Stredná odborná škola technická Volgogradská 1 Prešov Prešov SOŠ štát 220 28 12,7% 7 3,2% 0,75

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinskýmSládkovičova 4 Prešov Prešov GYM štát 59 2 3,4% 2 3,4% 0,00

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1Prešov Prešov SOŠ cirkev 107 12 11,2% 4 3,7% 0,67

Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Prešov SOŠ štát 203 21 10,3% 8 3,9% 0,62

Stredná odborná škola gastronómie a služieb Sídlisko duklianských hrdPrešov Prešov SOŠ štát 212 28 13,2% 9 4,2% 0,68

Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36 Prešov Prešov SOŠ štát 226 34 15,0% 11 4,9% 0,68

Súkromné športové gymnázium ELBA Smetanova 2 Prešov Prešov GYM súkromník 49 2 4,1% 3 6,1% -0,50

Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Prešov Prešov SOŠ súkromník 46 3 6,5% 3 6,5% 0,00

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie MladosťPod Kalváriou 36 Prešov Prešov SOŠ súkromník 177 30 16,9% 16 9,0% 0,47

Stredná odborná škola služieb Košická 20 Prešov Prešov SOŠ štát 157 27 17,2% 15 9,6% 0,44

Stredná odborná škola podnikania Masarykova 24 Prešov Prešov SOŠ štát 177 27 15,3% 17 9,6% 0,37

Stredná priemyselná škola drevárska Bardejovská 24 Prešov Prešov SOŠ štát 62 9 14,5% 6 9,7% 0,33

Stredná odborná škola lesnícka Kollárova 10 Prešov Prešov SOŠ štát 176 31 17,6% 20 11,4% 0,35

Stredná umelecká škola Vodárenská 3 Prešov Prešov SOŠ štát 66 11 16,7% 8 12,1% 0,27

Súkromná stredná odborná škola ELBA Smetanova 2 Prešov Prešov SOŠ súkromník 42 12 28,6% 6 14,3% 0,50

Súkromná hotelová akadémia Volgogradská 8 Prešov Prešov SOŠ súkromník 16 4 25,0% 3 18,8% 0,25  
 
 
Okres Sabinov 
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index

Súkromné Gymnázium DSA Komenského 40 Sabinov Sabinov GYM súkromník 42 1 2,4% 0,0% 1,00

Gymnázium Komenského 13 Lipany Sabinov GYM štát 153 7 4,6% 4 2,6% 0,43

Stredná odborná škola podnikania a služieb Komenského 16 Lipany Sabinov SOŠ štát 178 23 12,9% 11 6,2% 0,52

Spojená škola SNP 16 Sabinov Sabinov SOŠ štát 148 29 19,6% 12 8,1% 0,59  
 
 
Okres Snina 
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Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120Snina Snina SOŠ štát 100 16 16,0% 4 4,0% 0,75

Gymnázium Študentská 4 Snina Snina GYM štát 126 6 4,8% 9 7,1% -0,50

Gymnázium sv. Cyri la a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy Švermova 10 Snina Snina GYM cirkev 63 3 4,8% 5 7,9% -0,67

Stredná priemyselná škola Partizánska 1059 Snina Snina SOŠ štát 120 18 15,0% 10 8,3% 0,44  
 
 
 
 
 



Okres Stará Ľubovňa 
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5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium Terézie Vansovej 17. novembra 6 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa GYM štát 149 3 2,0% 3 2,0% 0,00

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera Kláštorná 2 Podolínec Stará Ľubovňa SOŠ cirkev 71 7 9,9% 2 2,8% 0,71

Stredná odborná škola technická Levočská 40 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa SOŠ štát 151 16 10,6% 5 3,3% 0,69

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Štúrova 383/3 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa GYM cirkev 113 8 7,1% 6 5,3% 0,25

Stredná odborná škola Jarmočná 108 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa SOŠ štát 239 33 13,8% 23 9,6% 0,30

Obchodná akadémia Jarmočná 132 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa SOŠ štát 104 11 10,6% 12 11,5% -0,09  
 
 
Okres Stropkov 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-
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Absolven

ti 

2017+20

18

Nezamest

naní 

absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames

tnaní 

absolven

ti 
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AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Stredná odborná škola elektrotechnická Hviezdoslavova 44Stropkov Stropkov SOŠ štát 133 9 6,8% 3 2,3% 0,67

Gymnázium Konštantínova 1751/64Stropkov Stropkov GYM štát 119 5 4,2% 8 6,7% -0,60

Stredná odborná škola služieb Hlavná 6 Stropkov Stropkov SOŠ štát 53 9 17,0% 5 9,4% 0,44  
 
 
 
Okres Svidník 

Názov školy Ulica Obec Okres
Druh 

školy

Zriaďo-

vateľ

Absolven

ti 

2017+20

18

Nezamest

naní 

absolvent

i 9/2018

AMN (v 

%)    

9/2018

Nezames

tnaní 

absolven

ti 

5/2019

AMN 

(v %)    

5/201

9

AB 

index

Gymnázium Dukelská 30 Giraltovce Svidník GYM štát 63 2 3,2% 0,0% 1,00

Gymnázium duklianskych hrdinov Komenského 16 Svidník Svidník GYM štát 108 5 4,6% 6 5,6% -0,20

Stredná odborná škola technická Pionierska 361/4 Svidník Svidník SOŠ štát 60 5 8,3% 5 8,3% 0,00

Stredná priemyselná škola Soviet. hrdinov 369/24Svidník Svidník SOŠ štát 58 5 8,6% 5 8,6% 0,00

Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy Centrálna 464 Svidník Svidník SOŠ štát 103 12 11,7% 9 8,7% 0,25

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. SvoboduBardejovská 715/18Svidník Svidník SOŠ štát 89 22 24,7% 13 14,6% 0,41

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána Sovietskych hrdinov 80Svidník Svidník SOŠ cirkev 26 7 26,9% 4 15,4% 0,43

Súkromná stredná odborná škola Dukelská 33 Giraltovce Svidník SOŠ súkromník 98 18 18,4% 18 18,4% 0,00  
 
Okres Vranov nad Topľou 
 
 

Názov školy Ulica Obec Okres
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školy
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Absolven
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AB 
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Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školyŠkolská 650 Vranov nad TopľouVranov nad TopľouGYM cirkev 29 2 6,9% 0,0% 1,00

Gymnázium Cyrila Daxnera Dr. C. Daxnera 88/3Vranov nad TopľouVranov nad TopľouGYM štát 221 12 5,4% 9 4,1% 0,25

Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055 Vranov nad TopľouVranov nad TopľouSOŠ štát 152 30 19,7% 16 10,5% 0,47

Stredná odborná škola A. Dubčeka 963/2 Vranov nad TopľouVranov nad TopľouSOŠ štát 155 53 34,2% 19 12,3% 0,64

Obchodná akadémia Daxnerova 88 Vranov nad TopľouVranov nad TopľouSOŠ štát 121 21 17,4% 18 14,9% 0,14

Spojená škola Čaklov 249 Čaklov Vranov nad TopľouSOŠ štát 31 14 45,2% 7 22,6% 0,50  
 
 

4.   Legislatívne  východiská stratégie 
 

  V roku 2018 došlo k výraznej zmene legislatívy, ktorá ovplyvňuje najmä určenie počtu 
žiakov v prvom ročníku strednej školy. Od 1. septembra 2018 platí vyhláška MŠVVaŠ SR č. 
252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 
stredných škôl (ďalej len „vyhláška č. 252/2018“). Táto vyhláška presne určuje kritériá a spôsob 
určenia počtu žiakov pre prvé ročníky počnúc už školským rokom 2019/2020. Pre tento školský 
rok postupoval samosprávny kraj pri určovaní počtu žiakov prvého ročníka podľa § 9 vyššie 
citovanej vyhlášky, keďže ústredné orgány štátnej správy neposkytli údaje potrebné na výpočet 
príslušného čiastkového kritéria za všetky stredné školy v príslušnom samosprávnom kraji v 
posudzovanom študijnom odbore alebo v učebnom odbore.  

 
Pre školský rok 2020/2021 už postupoval PSK v súlade s vyhláškou č. 252/2018, a to 

s kritériami ústrednými, ktorých váha kritérií je v zmysle vyhlášky 80% a kritériami regionálnymi, 
ktorých váha je 20 %. Regionálne kritériá boli rozpracované v súlade s platnou vyhláškou pre tieto 
typy stredných škôl:  

- gymnáziá, 



- stredné odborné školy, 
- stredné športové školy, 
- konzervatória a školy umeleckého priemyslu. 

 
Pre gymnáziá pre školský rok 2020/2021 použil PSK spolu s ústrednými kritériami aj tieto 

štyri regionálne kritériá (v súlade s vyhláškou č. 252/2018):  
- splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti pedagogického zamestnanca 

a odborného zamestnanca (odbornosť a kvalifikovanosť vyučovania),  
- výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia, 
- výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky 

medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu 
žiakov,  

- záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok.  
            

Pre školský rok 2020/2021 pri stredných odborných školách použil PSK okrem ústredných 
kritérií aj ďalšie štyri regionálne kritériá (v súlade s vyhláškou č. 252/2018): 

- naplnenosť tried  v % (počet novoprijatých žiakov 1. ročníka dennej formy štúdia pre 
absolventov ZŠ k 15. septembru 2019/maximálny počet žiakov stanovený 
samosprávnym krajom, resp. upravený MŠVVaŠ SR  x 100), 

- splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti pedagogického zamestnanca 
a odborného zamestnanca, 

- výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky 
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu 
žiakov školy,  

- záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok (posudzujú sa len odbory uvedené 
v rozhodnutí predsedu samosprávneho kraja upraveného MŠVVaŠ SR).  
 

Pre školský rok 2020/2021 použil PSK spolu s ústrednými kritériami aj nasledujúce štyri 
regionálne kritériá  pre stredné športové školy (v súlade s vyhláškou č. 252/2018): 

- splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti pedagogického zamestnanca 
a odborného zamestnanca,  

- výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia,  
- výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky 

medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu 
žiakov školy,  

- záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok.  
 

Pre školský rok 2020/2021 PSK použil spolu s ústrednými kritériami aj dve regionálne 
kritériá  pre konzervatória a školy umeleckého priemyslu (v súlade s vyhláškou č. 252/2018): 

- splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti pedagogického zamestnanca 
a odborného zamestnanca,  

- záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok.  
 
Súčet štyroch regionálnych kritérií, resp. dvoch dosahuje v celkovom súčte 20 %.  
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo s váhou 80% tieto ústredné kritériá:  

- analýzy a prognózy o vývoji potrieb trhu práce, 
- násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných 

škôl, 
- rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný 

školský rok, 
- verifikovaná dodatočná potreba trhu práce, 
- pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese 

(gymnázium a stredná odborná škola), 
- pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese 

(gymnázium a stredná odborná škola), 



- podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu (gymnázium a stredná odborná 
škola), 

- uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania (stredná odborná škola), 
- spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi.  

 
Ďalšou zmenou legislatívy, ktorá v roku 2018 významne ovplyvnila proces určovania počtu 

žiakov v prvom ročníku stredných škôl je novela zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní  a príprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015“), kde 
samosprávny kraj po prerokovaní so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčaní krajskej rady pre 
odborné vzdelávanie a v súlade so záväznými kritériami vyhlášky č. 252/2018 určuje do 15. 
novembra najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé 
študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory financované podľa zákona  NR SR č. 597/2003     
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení. 

Ďalšími školskými právnymi normami, ktoré sú legislatívnymi východiskami stratégie sú 
vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej 
pôsobnosti k odborom vzdelávania v platnom znení  a  vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. 
o stredných školách v platnom znení.  

Od 1. septembra 2019 nadobudol platnosť zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 
138/2019“) a nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré 
majú dopad na výchovno-vzdelávací proces na školách a najmä systém celoživotného vzdelávania 
a kariérny rast pedagogických a odborných zamestnancov.  

 
5. Analýza stredných škôl 
 

5.1 Gymnáziá  
Na území PSK k 15. septembru 2018 poskytovalo svoje služby v oblasti všeobecného 

vzdelávania 37 gymnázií s právnou subjektivitou, resp. ako organizačná zložka spojenej školy. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 18 (48,66 %), 1 štátne (2,70%), 1 obecné (2,70%), 5 
súkromných (13,51%) a 12 cirkevných gymnázií (32,43 %).  
Počet gymnázií podľa druhu zriaďovateľa 

Okres PSK štátne obecné súkromné cirkevné spolu 

Bardejov 2  - -  1 1 4 
Humenné 1  - -  -  2 3 
Kežmarok 1  - 1 - -  2 
Levoča 1  - -   - 1 2 
Medzilaborce 1  - -   -  - 1 
Poprad 1 1 -  1 1 4 
Prešov 4  - -  2 4 10 
Sabinov 1  - -  1  - 2 
Snina 1  -  -  - 1 2 
Stará Ľubovňa 1  -  --  - 1 2 
Stropkov 1  -  -  - -  1 
Svidník 2  -  -  - -  2 
Vranov nad Topľou 1  - -   - 1 2 
Spolu 18 1 1 5 12 37 
 (zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 
 

K 15. septembru 2018 študovalo v gymnáziách vo všetkých formách štúdia 10 177 žiakov. 
V gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK študovalo 6 043 žiakov (59,38%), 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  štátu 808 žiakov (7,94%), v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
študovalo 79 žiakov (0,78 %), na v súkromných gymnáziách 605 žiakov (5,94 %) a v cirkevných 
gymnáziách 2 642 (25,96 %). 
 



Počet žiakov gymnázií podľa druhu zriaďovateľa vo všetkých formách štúdia  
Okres PSK štátne obecné súkromné cirkevné spolu 

Bardejov 769 - - 93 105 967 
Humenné 528 - - - 385 913 
Kežmarok 253 - 79 - - 332 
Levoča 159 - - - 267 426 
Medzilaborce 72 - - - - 72 
Poprad 579 808 - 136 74 1 597 
Prešov 1 728 - - 286 1179 3 193 
Sabinov 381 - - 90 - 471 
Snina 296 - - - 190 486 
Stará Ľubovňa 371 - - - 228 599 
Stropkov 222 - - - - 222 
Svidník 310 - - - - 310 
Vranov nad Topľou 375 - - - 214 589 
Spolu 6 043 808 79 605 2 642 10 177 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
K 15. septembru 2018 nastúpilo do prvého ročníka gymnázií 2 200 novoprijatých žiakov. 

Z tohto počtu do gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK nastúpilo 1 338 žiakov (61,61 %), do 
štátneho gymnázia 155 žiakov (7,04%), do obecného gymnázia 19 žiakov (0,08 %), do 
súkromných gymnázií 131 žiakov (5,96%)  a do cirkevných 557 žiakov (25,31 %).  
 
Počet novoprijatých žiakov gymnázií pre školský rok 2018/2019 (4 – ročné, 5 – ročné a 8 -
ročné štúdium) 

Okres PSK štátne obecné súkromné cirkevné spolu 

Bardejov 182 -  -  20 21 223 
Humenné 133 -   -  - 80 213 
Kežmarok 55 -  19 - -  74 
Levoča 42 -  -  - 56 98 
Medzilaborce 23  -  -  -  - 23 
Poprad 124 155  - 30 15 324 
Prešov 398  -  - 63 246 707 
Sabinov 60  -  - 18  - 78 
Snina 68  -  -  - 42 110 
Stará Ľubovňa 73  -  -  - 53 126 
Stropkov 28  -  -  -  - 28 
Svidník 64  -  -  - -  64 
Vranov nad Topľou 88  -  -  - 44 132 
Spolu 1 338 155 19 131 557 2 200 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
4.2 Stredné odborné školy  

Na území PSK k 15. septembru 2018 mali žiaci možnosť vzdelávať sa v 71 stredných 
odborných školách s právnou subjektivitou, resp. v organizačných zložkách spojených škôl. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 59 (83,11 %), 8 súkromných (11,26%) stredných odborných 
škôl a 4 cirkevné (5,63%) stredné odborné školy.  
 
 
 
 
 



 
Počet stredných odborných škôl podľa druhu zriaďovateľa 

Okres PSK štátne obecné súkromné cirkevné spolu 

Bardejov 4 - - 1 - 5 
Humenné 6 - - 1 - 7 
Kežmarok 4 - - - - 4 
Levoča 3 - - - 1 4 
Medzilaborce 1 - - - - 1 
Poprad 8 - - 2 - 10 
Prešov 16 - - 3 1 20 
Sabinov 2 - - - - 2 
Snina 2 - - - - 2 
Stará Ľubovňa 3 - - - 1 4 
Stropkov 2 - - - - 2 
Svidník 4 - - 1 1 6 
Vranov nad Topľou 4 - - - - 4 
Spolu 59 0 0 8 4 71 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
K 15. septembru 2018 študovalo v dennom štúdiu v stredných odborných školách (SOŠ) 19 

741 žiakov. V stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK študovalo 17 062 
žiakov (86,19 %), v súkromných SOŠ  2 150 žiakov (11,08%) a v cirkevných SOŠ 529 žiakov 
(2,73%). 

V roku 2017 študovalo na stredných odborných školách v PSK spolu 20 299 žiakov, z toho 
na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 17 531 žiakov. 

V roku 2016 študovalo na stredných odborných školách v PSK spolu 20 787 žiakov, z toho 
na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  PSK 17 931 žiakov.  

V priebehu dvoch rokov došlo k zníženiu počtu všetkých žiakov na SOŠ v PSK o 1 046 
žiakov, čo je o 9,45 %.  
 
 
Počet žiakov stredných odborných škôl podľa druhu zriaďovateľa v dennej forme štúdia 
v PSK  

Okres PSK štátne obecné súkromné cirkevné spolu 

Bardejov 1 304 - - 178 - 1 482 
Humenné 1 666 - - 124 - 1 790 
Kežmarok 1 330 - - 219 - 1 549 
Levoča    791 - - - 206    997 
Medzilaborce   225 - - - -   225 
Poprad 2 641 - - 868 - 3 509 
Prešov 5 490 - - 525 203 6 218 
 
Sabinov    525 

- - - - 
  525 

Snina    444 - - - -  444 
Stará Ľubovňa   792 - - - 75  867 
Stropkov   261 - - - -  261 
Svidník  668 - - 236 45  949 
Vranov nad Topľou   925 - - - -  925 
Spolu   17 062 0 0 2 150 529                 19 741 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
 



K 15. septembru 2018 nastúpilo do 1. ročníka stredných odborných škôl dennej formy 
štúdia  5 450 novoprijatých žiakov. Z toho do stredných odborných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK 4 627 žiakov (84,91%), do súkromných SOŠ 682 žiakov (12,51%) a do cirkevných 
SOŠ 141 žiakov (2,58%).  

 
Počet novoprijatých žiakov do všetkých foriem denného štúdia na stredných odborných 
školách (pre absolventov základných škôl, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium) 

Okres PSK štátne obec súkromné cirkevné spolu 

Bardejov 365 - - 56 - 421 
Humenné 419 - - 31 - 450 
Kežmarok 430 - - 96 - 526 
Levoča 300 - - - 47 347 
Medzilaborce 79 - - - - 79 
Poprad 669 - - 265 - 934 
Prešov   1 240 - - 138 50                  1 428 
Sabinov 207 - - - - 207 
Snina 138 - - - - 138 
Stará Ľubovňa 221 - - - 24 245 
Stropkov 55 - - - - 55 
Svidník 195 - - 96 20 311 
Vranov nad Topľou 309 - - - - 309 
Spolu 4 627 0 0 682 141 5 450 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

K 15. septembru 2018 študovalo v dennom štúdiu na konzervatóriu 159 žiakov, z toho na 
súkromnom konzervatóriu 100 % žiakov.  
 
 
Počet žiakov konzervatórií podľa druhu zriaďovateľa vo všetkých formách štúdia 

Okres PSK štátne obecné súkromné cirkevné spolu 

Bardejov ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Humenné ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Kežmarok ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Levoča ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Medzilaborce ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Poprad ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Prešov ------ ------ ------ 159 ------ 159 

Sabinov ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Snina ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Stará Ľubovňa ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Stropkov ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Svidník ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Vranov nad Topľou ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Spolu ------ ------ ------ 159 ------ 159 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
 
 
 
 
 
 
 



K 15. septembru 2018 nastúpilo do 1. ročníka konzervatórií dennej formy štúdia  36 
novoprijatých žiakov. Všetci  nastúpili do súkromného konzervatória. 

 
 

Počet novoprijatých žiakov denného štúdia na konzervatóriu 
Okres PSK štátne obec súkromné cirkevné spolu 

Bardejov ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Humenné ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Kežmarok ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Levoča ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Medzilaborce ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Poprad ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Prešov ------ ------ ------ 36 ------ 36 
Sabinov ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Snina ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Stará Ľubovňa ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Stropkov ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Svidník ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Vranov nad Topľou ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

Spolu ------ ------ ------ 
36 

------ 36 

(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 
6. Opatrenia  Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom 

kraji na roky 2017 – 2022 (schválenej Zastupiteľstvom PSK dňa 11. apríla 
2017), ktoré sa realizovali v školskom roku 2018/2019 

 
Strategickým cieľom a zámerom PSK v oblasti vzdelávania je vytvorenie efektívnej, 

hospodárnej a kvalitnej siete stredných škôl a školských zariadení, s kvalifikovanými 
zamestnancami, materiálno-technickým vybavením škôl konkurencieschopných na medzinárodnej 
úrovni a absolventmi, ktorí budú pripravení uplatniť sa na trhu práce. Zámerom je aj zabezpečiť 
proporcionalitu všeobecného a odborného vzdelávania.  

    V súvislosti s tým sa v školskom roku 2018/2019 realizovali tieto opatrenia:  

- v súlade s vyhláškou č. 252/2018 bol navrhnutý počet žiakov v prvých ročníkoch 
gymnázií v kraji tak, aby sa v priebehu vzdelávacieho cyklu (2018 – 2022) dosiahol 
maximálny počet žiakov na gymnáziách 30%,  

- v súlade s vyhláškou č. 252/2018 (§ 9) a zákonom č. 61/2015 sa určil najvyšší počet 
žiakov prvého ročníka pre školský rok 2019/2020,  

- v priebehu školského roka 2018/2019 sa uskutočnili pracovné stretnutia s vedením 
stredných škôl a poslancami Zastupiteľstva PSK za okresy Medzilaborce, Snina, 
Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa k problematike 
optimalizácie siete stredných škôl v PSK, 

- zo siete stredných škôl a školských zariadení bola vyradená Stredná priemyselná škola 
drevárska, Bardejovská 24, Prešov, vrátane Elokovaného pracoviska Močidľany 36, 
Jarovnice, Školská  jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť školy, Stredná odborná 
škola technická, Pionierska 361/4,Svidník, Elokované pracovisko v Hranovnici ako 
súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kežmarok, 

- zrušenie Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov,   
- do siete stredných škôl a školských zariadení bola zaradená Stredná športová škola, 

Kukučínova 1, Poprad,  
- zmena zriaďovateľa Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce z PSK na mesto Giraltovce, 



- na rokovanie Zastupiteľstva PSK v júni 2019 boli predložené podklady pre ďalšiu 
optimalizáciu siete stredných škôl a školských zariadení v okresoch Prešov, Humenné, 
Stará Ľubovňa, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou, Sabinov,  

- na rokovaní Zastupiteľstva PSK bol schválený legislatívny proces vyradenia zo siete 
škôl a školských zariadení Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, 
Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a následné zaradenie spojenej 
školy do siete škôl a školských zariadení, vyradenie Spojenej školy, SNP 16, Sabinov zo 
siete škôl a školských zariadení  a následné zaradenie SOŠ polytechnickej, SNP 16, 
Sabinov do siete škôl a školských zariadení,  

- na rokovaní Zastupiteľstva PSK bola schválená zmena sídla Hotelovej akadémie, 
Štefánikova 28, Humenné na  Komenského 1, Humenné, 

- v rámci zvyšovania energetickej efektívnosti budov sa realizovali a realizujú stavebné 
úpravy na gymnáziách a stredných odborných školách vo všetkých okresoch PSK, 

- v rámci modernizácie učební, laboratórií, školských knižníc a ostatných vnútorných 
priestorov škôl sa pokračovalo s úpravami v súlade s priestorovými a materiálovými 
normatívmi pre jednotlivé typy škôl, 

- pokračovalo sa v realizácii odstraňovania duplicity odborov v okresoch, resp. 
mikroregiónoch, 

- na odbore školstva sa vytvorilo oddelenie duálneho vzdelávania a praktického 
vyučovania, ktoré aktívne spolupracuje so zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými 
stranami na rozvoji systému duálneho vzdelávania v PSK, intenzívne spolupracuje so 
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave s cieľom poskytovať praktické 
vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania 
priamo u zamestnávateľa, 

- PSK ako prvý kraj vstúpil do systému duálneho vzdelávania ako poskytovateľ duálneho 
vzdelávania v študijných odboroch ekonomického zamerania, 

- v rámci podpory športu pre všetkých sa na stredných školách realizoval nultý ročník 
Stredoškolských hier žiakov stredných škôl v športových disciplínach, ktorých 
realizátorom nebol Okresný úrad v Prešove,  

- v rámci podpory talentovaných žiakov  a kvalitných pedagogických a odborných 
zamestnancov sa uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov a pedagógov stredných škôl 
v PSK (od roku 2019 aj súkromných a cirkevných), 

- v spolupráci so zainteresovanými partnermi (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR v 
Prešove, zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení, Odbor školstva Ú PSK) 
pracovala regionálna platforma PSK s cieľom implementácie systému duálneho 
vzdelávania a praktického vyučovania na stredných školách a pripravili sa podklady pre 
určovanie počtu žiakov do prvého ročníka študijných odborov a učebných odborov pre 
stredné školy pre školský rok 2020/2021, 

- pripravili sa regionálne kritériá pre určovanie najvyššieho počtu žiakov denného štúdia 
pre absolventov základných škôl v súlade s vyhláškou č. 252/2018,  

- uzatvorili sa memorandá: Memorandum o spolupráci medzi Prešovskou univerzitou 
a PSK - spolupráca medzi jednotlivými fakultami PU a krajom vo vzťahu k stredným 
školám v územnej pôsobnosti PSK (realizácia odborných praxí študentov, 
organizovanie podujatí, seminárov vrátane zorganizovania letnej prázdninovej 
univerzity), Memorandum o spolupráci a partnerstve medzi PSK a Radou mládeže PSK. 

 
 
 

7. Duálne vzdelávanie 
 

Jednou z priorít PSK je zvyšovanie kvality a záujmu o odborné vzdelávanie.  
Od 1. septembra 2015 je v platnosti zákon č. 61/ 2015, ktorým sa zaviedol na stredných 

školách systém duálneho vzdelávania. V súlade s § 10 vyššie citovaného zákona sa v systéme 
duálneho vzdelávania  žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon 
odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. V systéme duálneho 
vzdelávania žiak vykonáva podstatnú časť praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na 



pracovisku praktického vyučovania. Duálne vzdelávanie je nástroj, ktorý výrazným spôsobom 
prispieva k zvýšeniu uplatniteľnosti absolventov odborného vzdelávania na trhu práce, ktorá je 
kľúčovým ukazovateľom účelnosti vzdelávacieho systému v PSK.  

 
Systém duálneho vzdelávania tak, ako ho definuje zákon č. 61/ 2015 prináša benefity pre 

všetky zainteresované strany:  
 
- žiak získava reálne vedomosti a zručnosti, pracovné skúsenosti a návyky, žiadané na trhu 

práce, čím zvyšuje svoju hodnotu; získava odmenu za produktívnu prácu počas praktického 
vyučovania a má možnosť získať aj motivačné štipendium od zamestnávateľa = zárobok 
popri štúdiu, 

- zamestnávateľ získava možnosť pripraviť/ vychovať si lojálneho budúceho zamestnanca s 
potrebnými vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami. Šetrí tak náklady spojené s 
hľadaním, náborom a rekvalifikáciou novoprijatých zamestnancov. Náklady spojené so 
vzdelávaním žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú pre zamestnávateľa daňovo 
uznateľným nákladom. Navyše môže zamestnávateľ na každého žiaka získať aj dodatočnú 
daňovú úľavu a priamu finančnú dotáciu, 

- škola získava prestíž, buduje svoje meno ako inštitúcia pripravujúca kvalitných absolventov 
pre potreby trhu práce a vie získať podporu pre svoje materiálno-technické vybavenie a 
úpravu vzdelávacích plánov, čím zvýši úroveň kvality vzdelávacieho procesu = zvýšenie 
atraktivity a záujem žiakov. 

  
Aplikovaním systému duálneho vzdelávania na stredných odborných školách sa vytvára 

priestor pre kvalitnú prípravu a uplatnenie žiakov v domácom regióne, čím sa znižuje potreba 
migrácie mladých ľudí do cudzích regiónov či krajín, čo v konečnom dôsledku zvyšuje kvalitu 
života a podnikateľského prostredia v našom regióne. 
 

Stav zapojenia do systému duálneho vzdelávania (SDV) na území samosprávneho kraja 
k 20. septembru 2019 v zmysle § 16 zákona č. 61/2015: 

 

Počet stredných odborných škôl zapojených do SDV 35 

Počet zamestnávateľov zapojených do SDV 
(už certifikovaných, alebo v procese certifikácie pre SDV) 

225 

Počet žiakov s učebnou zmluvou k 20.09.2019 
(medzi žiakom a zamestnávateľom) 588 

Počet uzatvorených zmlúv o duálnom vzdelávaní  
(medzi školou a zamestnávateľom) 291 

Ponuka učebných miest zo strany zamestnávateľov  
(na základe uzatvorených a pripravovaných zmlúv o duálnom vzdelávaní) 1019 

(zdroj: OŠ Ú PSK) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Potreba žiakov v učebných a študijných odboroch – sumár a zoradenie podľa deklarovanej 
potreby zamestnávateľov: 
* deklarovaná potreba žiakov  zo strany zamestnávateľov 
**nárast / pokles potreby pre rok 2020/2021 voči šk. roku 2019/2020 
***podiel potreby žiakov v danom odbore v porovnaní s celkovým dopytom žiakov 

  

ODBOR NÁZOV 
POTREBA* 

2018/2019 
POTREBA* 

2019/2020 
POTREBA* 

2020/2021 
NÁRAST/ 

POKLES** 
v % 

PODIEL NA 
CELKU*** 

6444 H čašník, servírka 4 65 61 -4 -7% 6% 

2697 K mechanik elektrotechnik 11 55 59 4 7% 6% 
6442 K obchodný pracovník 8 56 56 0 0% 5% 

6489 H hostinský, hostinská 19 40 56 16 29% 5% 
2426 K programátor obr. a zvár. strojov a zariadení 25 40 51 11 22% 5% 

6445 K kuchár 24 49 50 1 2% 5% 
2487 H 01 autoopravár - mechanik 8 42 45 3 7% 4% 

6445 H kuchár 10 44 35 -9 -26% 3% 
2413 K mechanik strojov a zariadení 22 25 34 9 26% 3% 

2433 H obrábač kovov 23 26 33 7 21% 3% 
3678 H inštalatér 12 30 31 1 3% 3% 

3355 H stolár 0 23 30 7 23% 3% 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár 6 21 28 7 25% 3% 

6444 H čašník, servírka 17 24 26 2 8% 3% 
6444 K čašník, servírka 23 25 26 1 4% 3% 

6445 H kuchár 17 24 26 2 8% 3% 
2411 K mechanik nastavovač 15 8 19 11 58% 2% 

2464 H strojný mechanik 0 20 24 4 17% 2% 
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 2 16 22 6 27% 2% 

2447 K mechanik hasičskej techniky 0 19 20 1 5% 2% 
2679 K mechanik mechatronik 7 17 20 3 15% 2% 

3243 K operátor kožiarskej výroby 18 18 20 2 10% 2% 
3693 K TEZB 14 19 19 0 0% 2% 

6317 M obchodná akadémia  0 14 19 5 26% 2% 
3152 H 02 krajčír - dámske odevy 14 18 18 0 0% 2% 

3661 H murár 6 17 17 0 0% 2% 
3663 H tesár 3 16 16 0 0% 2% 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  0 4 15 11 73% 1% 
2978 H cukrár pekár 0 2 12 10 83% 1% 

3151 H pletiar 10 12 12 0 0% 1% 
2487 H 03 autoopravár - karosár 4 9 10 1 10% 1% 

2487 H 04 autoopravár - lakovník 3 9 10 1 10% 1% 
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 10 9 9 0 0% 1% 

3686 F stavebná výroba 0 9 9 0 0% 1% 
4579 F lesná výroba 0  7 9 2 22% 1% 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 0 8 8 0 0% 1% 
3349 K technik drevostavieb 0 8 8 0 0% 1% 

2962 H pekár 9 7 7 0 0% 1% 
3152 H 01 krajčír - pánske odevy 0 7 7 0 0% 1% 

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení  0 6 6 0 0% 1% 
6323 K hotelová akadémia 0 5 5 0 0% 0% 

6456 H kaderník  0 5 5 0 0% 0% 
2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu 10 5 4 -1 -25% 0% 

3274 H obuvník 0 2 4 2 50% 0% 
2956 H mäsiar - kuchár  0 0 3 3 100% 0% 

2954 H mäsiar  0 10 3 -7 -233% 0% 
3161 F praktická žena 0 3 3 0 0% 0% 

2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba 4 0 2 2 100% 0% 
6405 K pracovník marketingu 8 2 2 0 0% 0% 

6460 H predavač 0 2 2 0 0% 0% 
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 2 2 2 0 0% 0% 

2682 K mechanik počítačových sietí  0 1 1 0 0% 0% 
3673 H kachliar  0 1 1 0 0% 0% 

2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika 2 0 0 0 n/a 0% 
2977 H cukrár kuchár 0 1 0 -1 n/a 0% 

3684 H strechár 0 0 0 0 n/a 0% 
3778 K technik inf. a telek. technológií 0 0 0 0 n/a 0% 

6328 M ekonomické a obchodné služby  0 8 0 -8 n/a 0% 

SPOLU   366 915 1020 105 10% 100% 
(zdroj: OŠ ÚPSK) 

 



  K 20. septembru 2019 bolo uzavretých 588 zmlúv, pričom deklarovaná potreba zo strany 
zamestnávateľov pre školský rok 2019/2020 je na úrovni 1 019 učebných miest. Podľa §19  zákona               
č. 61/2015 v prípade neobsadeného počtu voľných učebných miest môže zamestnávateľ uzatvoriť 
učebnú zmluvu so žiakom prvého ročníka strednej odbornej školy, s ktorou má uzatvorenú zmluvu 
o duálnom vzdelávaní, najneskôr do 31. januára príslušného školského roka. 
 Cieľom PSK v oblasti duálneho vzdelávania je aktívna podpora stredných odborných škôl 
a zamestnávateľov na území kraja pre vstup do tohto systému, ako aj dohľad nad kvalitou 
vzdelávania a praktického vyučovania v škole i u zamestnávateľov. Využitím vlastných 
prostriedkov samosprávneho kraja, ale aj finančných zdrojov a odborných kapacít SR, EÚ a 
Svetovej banky vytvoriť systém hodnotenia a zvyšovania kvality obsahov odborného vzdelávania, 
ale aj materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl a dielní praktického vyučovania. 
 
 

8. Centrá odborného vzdelávania a prípravy  
 

Podľa § 24 zákona č. 61/2015 stredná odborná škola môže pôsobiť ako centrum 
odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVaP“), ak spĺňa nasledovné podmienky:  
-  spolupracuje so zamestnávateľmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,  
- má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené 
normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, 
-  je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu pripravujúceho na 
povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností súvisiacich s príslušným študijným odborom 
alebo s príslušným učebným odborom, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné 
vzdelávanie a prípravu.  
 

Centrá odborného vzdelávania a prípravy majú významný podiel na propagácii odborného 
vzdelávania a sú dôležitým nástrojom pre celoživotné vzdelávanie.  

V súčasnosti na území PSK sú vytvorené nasledovné COVaP:  
− Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby 

pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, 
− Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod, cestovný ruch a služby pri Súkromnej 

strednej odbornej škole, Dukelská 33, Giraltovce, 
− Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, automatizáciu, 

elektroenergetiku, informačné a sieťové technológie pri SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1, 
Prešov, 

− Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo pri Strednej odbornej škole lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov, 

− Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, 
Prešov, 

− Centrum odborného vzdelávania a prípravy v elektrotechnike pri SOŠ elektrotechnickej, 
Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce, 

− Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus pri 
Hotelovej akadémii O. Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok, 

− Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné 
technológie pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 

 
 

9. Zvyšovanie kvality stredných škôl / Iniciatíva Catching-up Regions 
 
 Prešovský samosprávny kraj je od roku 2018 zapojený do Iniciatívy Catching -up Regions 
(CuRI) (ďalej len „Iniciatíva“), spoločného programu Generálneho riaditeľstva pre regionálnu 
a mestskú politiku  Európskej komisie (EK-GR REGIO) a Svetovej banky zameranej na 
identifikáciu  a riešenie rozvojových výziev, tzv. „nízkopríjmových regiónov“. Program CuRI sa na 
Slovensku realizuje vďaka partnerstvu Európskej komisie (EK), Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu, Svetovej banky a Prešovského samosprávneho kraja. 



 Jednou z prioritných oblastí sledovaných programom CuRI na území PSK je oblasť 
vzdelávania na stredných školách so špeciálnym zameraním na stredné odborné školstvo. Nesúlad 
medzi ponukou stredných odborných škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce je 
dlhodobo jedným z rizík pri rozvoji regiónu PSK. Cieľom Iniciatívy je preto zvýšiť kvalitu 
a relevanciu stredných škôl v Prešovskom kraji tak, aby dokázali naplniť potreby regionálneho trhu 
práce a zároveň pomôcť efektívne vyhľadávať a uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ 
potrebných na modernizáciu a zvýšenie kvality vzdelávania i materiálno-technického 
a priestorového vybavenia stredných škôl. 
 Po prvom roku spolupráce (jún 2018- máj 2019) v rámci CuRI bolo vybraných 5 pilotných 
škôl v PSK, ktorým je poskytovaná intenzívna pomoc zo strany Svetovej banky a PSK pri príprave 
projektov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ s cieľom vybudovať 
špičkové stredné odborné školy  schopné poskytovať žiakom kvalitné vzdelávanie s využitím 
moderných prístupov a technológií reflektujúc na požiadavky a vývoj trhu práce. Výberu škôl 
predchádzala analýza stavu odborných škôl a zamestnávateľského prostredia na území PSK. 
Vybrané školy napokon reprezentujú rôzne oblasti hospodárstva, každá so špecifickým zameraním: 

− Priemysel: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce, 
− Podpora malých a stredných podnikov a živnostníkov: Stredná odborná škola polytechnická A. 

Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, 
− Služby: Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 
− Inovácie: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, 
− Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesné hospodárstvo: Stredná odborná škola 

agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 
 
Prebiehajúce aktivity pri príprave „integrovaných investičných zámerov“ pre uvedené školy 

smerujú k čerpaniu dostupných finančných prostriedkov z viacerých operačných programov. Ide 
o Integrovaný Regionálny Operačný Program (IROP), Operačný Program Ľudské Zdroje (OPĽZ) 
a Operačný Program Výskum a Inovácie (OP VaI). Predpokladaný celkový objem investícií pre 
uvedené školy je cca 16 mil. eur. Cieľom je vybudovať regionálne vzdelávacie centrá pri 
vybraných školách so zameraním na propagáciu a rozvoj špecifických učebných a študijných 
odborov žiadaných trhom práce využívajúce moderné technológie a postupy, inováciu obsahov 
príslušných vzdelávacích programov, implementáciu a posilnenie služieb kariérneho poradenstva 
a celoživotného vzdelávania, posilnenie inkluzívneho vzdelávania a začleňovanie znevýhodnených 
skupín obyvateľstva, ako aj zabezpečenie moderného materiálno-technického a priestorového 
vybavenia.  Vzhľadom na výšku plánovanej investície, obsahovú rôznorodosť jednotlivých 
zámerov a kombináciu viacerých operačných programov so zohľadnením potrebných príprav 
a postupnosti krokov, očakávame čerpanie a realizáciu zámerov v priebehu rokov 2020-2022. 

 Obsahom spolupráce PSK a Svetovej banky v ďalšom období Iniciatívy CuRI bude tiež 
príprava systému zvyšovania a hodnotenia kvality stredných škôl, ktorý bude odrážať národné 
i európske štandardy hodnotenia kvality využívajúc inovatívne a SMART postupy. Toto úsilie by 
sa tak malo prejaviť v konkrétnych odporúčaniach pre ďalšie plánovanie rozvoja vzdelávania, 
určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka, ako aj identifikáciu ďalších potrieb finančných 
investícií v oblasti školstva PSK. 
 
 

10. Strategické ciele výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom 
kraji  

 
K 15. septembru 2018 v stredných školách v PSK študovalo 31 168 žiakov, k 15. septembru 

2017 to bolo 31 744  žiakov a k 15. septembru 2016 ich bolo 33 593 žiakov. V priebehu dvoch 
rokov došlo k poklesu o 2 425 žiakov (9,27 %.), čo je priemerne 80 tried.  

V školskom roku 2018/2019  študovalo najviac žiakov v skupinách odborov: Gymnázium 
(32,65 %),  63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I (11,16 %), 64 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby II (9,19%), 26 Elektrotechnika (7,69 %), 53 Zdravotnícke odbory 
vzdelávania na stredných zdravotníckych školách (6,30%), 24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba II (5,43%), 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia (5,55%). Najmenej 
žiakov študuje v skupinách odborov: 32 Spracúvanie kože a kožušín (0,01%), Veterinárne vedy 



(0,12%), 25 Informačné a komunikačné technológie (0,98%), 42 Poľnohospodárstvo, lesné 
hospodárstvo a rozvoj vidieka I (0,95%), 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka II (0,99%), 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II (0,07%).  
 
 
POČET ŽIAKOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM 
KRAJI VO VŠETKÝCH FORMÁCH ŠTÚDIA PODĽA SKUPÍN ODBOROV  

Názov skupiny odborov 

2016 2017 2018 

Počet 
žiakov 
k 15.9. 

% 
podiel 
počtu 
žiakov 

Počet 
žiakov k 

15.9. 

% 
podiel 
počtu 
žiakov 

Počet 
žiakov 
k 15.9. 

% 
podiel 
počtu 
žiakov 

1 2 3 4 5 6 

23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 327 0,97 363 1,14 400 1,28 

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
II 

1 747 5,20 1765 5,56 1693 5,43 

25 Informačné a komunikačné technológie 0 0,00 143 0,45 307 0,98 

26 Elektrotechnika 2 906 8,65 2833 8,92 2401 7,69 

27 Technická chémia silikátov 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

28 Technická a aplikovaná chémia 138 0,41 131 0,41 140 0,44 

29 Potravinárstvo 727 2,16 819 2,58 768 2,45 

31 Textil a odevníctvo 611 1,82 565 1,78 532 1,69 

32 Spracúvanie kože, kožušín 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

33 Spracúvanie dreva 526 1,57 512 1,61 440 1,41 

34 Polygrafia a médiá 422 1,26 366 1,15 315 1,02 

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 1 988 5,92 1891 5,96 1735 5,55 

37 Doprava, pošty a telekomunikácie 498 1,48 458 1,44 338 1,09 

39 Špeciálne technické odbory 596 1,77 636 2,00 591 1,89 
42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka I 231 0,69 254 0,80 295 0,95 

43 Veterinárske vedy 27 0,08 35 0,11 34 0,12 
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka II 301 0,90 323 1,02 308 0,99 

53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných 
zdravotníckych školách 

2 005 5,97 2024 6,38 1962 6,30 

62 Ekonomické vedy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 4 242 12,63 3948 12,44 3478 11,16 

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 3 354 9,98 3179 10,01 2862 9,19 

68 Právne vedy 186 0,55 185 0,58 196 0,63 
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké 
informácie 

224 0,67 174 0,55 112 0,36 

75 Pedagogické vedy 23 0,07 43 0,14 44 0,15 

76 Učiteľstvo 1 196 3,56 1250 3,94 1235 3,96 

79 Gymnázium 10 347 30,80 8 972,00 28,26 10 177 32,65 

82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I 932 2,77 807 2,54 731 2,36 

85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II 39 0,12 38 0,12 16 0,07 

92 Bezpečnostné služby 0 0,00 30 0,09 54 0,18 

Spolu 33 593 100,00 31 744 100,00 31 168 100,00 

z toho:  gymnáziá 10 347 30,80 8 972,00 28,26 10 177 32,65 

z toho: stredné odborné školy 23246 69,20 22772,00 71,74 20 991 67,35 
(zdroj: Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava) 

 



 

11.  Strategické, ciele, zámery a aktivity PSK v školskom roku 2020/2021 
 
Plánované aktivity sú plánované na konkrétny školský rok 2020/2021, resp. v zmysle 

Stratégie z roku 2017 do   31. augusta 2022. Priebežné aktivity sú stále a ich realizácia prekračuje 
horizont roku 2022.  

 
1. Aktivity  

A) Spolupracovať s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov, prípadne s 
vysokými školami pedagogického zamerania formou pracovných seminárov pre 
pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých cieľom bude odovzdávanie  nových 
poznatkov  stredoškolským učiteľom v oblasti pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky 
vyučovania.  

T: priebežne 

B) Organizovať pracovné stretnutia zamestnancov Odboru školstva Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja s manažmentom stredných škôl, zástupcami súkromných a cirkevných 
škôl, poslancami Zastupiteľstva PSK a ďalšími zainteresovanými k optimalizácii siete škôl 
a školských zariadení, študijných a učebných odborov na školách a počtu žiakov na školách 
v kraji.   

T: minimálne raz ročne 

C) Zaangažovať manažment škôl do marketingu škôl a vyhodnocovať činnosť riaditeľa školy 
a manažmentu školy v oblasti marketingu.(dodržanie kritérií v zmysle vyhlášky č. 252/2018) 

T: minimálne raz ročne 

D) Zintenzívniť spoluprácu Odboru školstva Úradu  PSK s odbormi školstva iných samospráv,  
školskými úradmi a okresným úradom v sídle kraja. 

T: do 31. augusta 2021 

E) Poskytnúť súčinnosť pri rozvoji kariérového a výchovného poradenstva v spolupráci 
s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v zmysle zákona č. 
138/2019. 

T: do 31. augusta 2021 

 

2. Všeobecné ciele a zámery (všetky druhy škôl) 
 

A) Pokračovať v optimalizácii siete škôl a školských zariadení, študijných a učebných odborov. 
T: priebežne 

B) Skvalitniť iniciatívu zameranú na modernizáciu materiálno-technického vybavenia 
a priestorového zabezpečenia a zvyšovanie efektívnosti budov stredných škôl. 
T: priebežne 

C)  Podporovať profesijný rozvoj vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov v súlade 
s potrebami školy, zriaďovateľa, odbornými a spoločenskými požiadavkami a individuálnymi 
potrebami zamestnanca ako súčasť celoživotného vzdelávania. 

     T: priebežne 
D) Iniciovať vedenie škôl k zapájaniu sa do projektov a čerpanie finančných prostriedkov 

z európskych štrukturálnych fondov. 
T: priebežne 

E) Vytvárať podmienky na skvalitnenie výchovy mládeže k aktívnej účasti na spoločenskom 
živote, výchove k zdravému životnému štýlu a zmysluplnému využívaniu voľného času, 
k enviromentálnej výchove, výchove k ľudským právam, k dobročinnosti a k sebareflexii. 



T: priebežne 
F) Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov smerom k osvojeniu 

si poznatkov inkluzívneho vzdelávania na školách. 
T: priebežne 

G)  Pokračovať v prehlbovaní finančnej a mediálnej gramotnosti a jazykovej zdatnosti. 
T: priebežne 

H) Pokračovať v prevencii patopsychologických javov a závislostí.  
T: priebežne 
 

Gymnáziá  
Všeobecné vzdelávanie na gymnáziách je základnou prípravou žiakov pre štúdium na vysokých 

školách, ktorého výsledkom je vysoká úroveň vedomostných znalostí absolventov s 
vyprofilovanými osobnostnými postojmi a názormi. Kvalita je zabezpečovaná kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami aj v prepojení s univerzitným prostredím v školách s kvalitným 
materiálno-technickým vybavením.  

Gymnáziá upravujú obsah vzdelávania v rámci svojich školských vzdelávacích programov 
podľa vlastnej profilácie potrieb a záujmov žiakov. 

Kvalita gymnaziálneho vzdelávania je základným predpokladom na jej pôsobenie na trhu 
vzdelávacích možností a príležitostí. Gymnázium musí byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá dosahuje 
v merateľných a porovnateľných kritériách hodnotenia kvality škôl čo najvyššie parametre a 
garantuje kvalitu ponúkaného výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich jednoznačnou úlohou je 
príprava žiakov pre vysokoškolské štúdium, tak, aby žiaci gymnázií boli kvalitne pripravení na 
vysokoškolské štúdium aj v oblasti prírodovedných a technických odborov na vysokých školách 
s možnosťou aktívneho pracovného života na východnom Slovensku.  

 
Gymnaziálne vzdelávanie v Prešovskom samosprávnom kraji má tieto strategické ciele:  
 

Cieľ 1. Zachovať percentuálny podiel všeobecného vzdelávania k podielu odborného 
vzdelávania 

1.1 Navrhovať počet žiakov pre prijímanie žiakov do 1. ročníka gymnázií v územnej pôsobnosti   
PSK tak, aby podiel žiakov gymnázií tvoril maximálne 29 % z celkového počtu žiakov 
stredných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja  vrátane žiakov osemročných 
gymnázií. 

T: do 31.augusta 2022 

 

 

Cieľ 2. Rozvíjať spoluprácu gymnázií s vysokými školami a univerzitami 

2.1 Podporovať spoluprácu gymnázií s  vysokými školami a univerzitami  na Slovensku 
i v zahraničí. 

T: priebežne  

2.2 Zvýšiť atraktívnosť prírodných  a humanitných vied. 

T: priebežne  

 
Stredné odborné školy 

Odborné vzdelávanie a príprava je systém, ktorý umožňuje získať odborné zručnosti, 
kompetencie a vedomosti potrebné pre pracovné uplatnenie. Uplatniteľnosť absolventov stredných 
škôl na trhu práce je kľúčovým ukazovateľom účelnosti vzdelávacieho systému. Aby tento systém 
bol efektívny je potrebné, aby všetci sociálni partneri (PSK, školy, zamestnávatelia) boli zapojení 
do definovania zručností a spôsobilostí pre potreby výkonu povolaní i do tvorby školských 
vzdelávacích programov. Tu je dôležitá spolupráca so zamestnávateľmi, aby  aktívne 



spolupracovali pri  školských vzdelávacích programoch na základe ich regionálnych potrieb, ale 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Je potrebné rozširovať a budovať elokované 
pracoviská škôl v lokalitách, kde sú zamestnávatelia.  

Cieľom je vytvoriť  optimálnu štruktúru vzdelávacej ponuky pre absolventov základných škôl 
na základe potrieb zamestnávateľov, regionálnej štruktúry dopravy a ubytovacích možností 
stredných odborných škôl. Nevyhnutnosťou je aj zlepšenie celoživotného vzdelávania, ktorého 
garantom budú zamestnávatelia spolu so strednými odbornými školami. Stredoškolské odborné 
vzdelávanie sa musí koncentrovať na nábor kvalitných žiakov s potenciálom pre úspešné 
zvládnutie jednotlivých odborov a schopnosťou získať čo najviac skúseností, zručností a vedomostí 
uplatniteľných na trhu práce. 

Hlavným cieľom Prešovského samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania je 
pripraviť žiakov stredných odborných škôl pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a pre 
vysokoškolské štúdium, ale tiež zvyšovať záujem žiakov  a širokej verejnosti o odborné 
vzdelávanie. 

 
Vzdelávanie na stredných odborných školách v Prešovskom samosprávnom kraji má tieto 

strategické ciele:  
 

Cieľ  1. Vytvorenie  optimálnej štruktúry vzdelávacej ponuky na stredných odborných 
školách  

1.1 Pri ponuke odborného vzdelávania prostredníctvom študijných a učebných odborov na 
stredných školách postupovať v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 252/2018 v závislosti 
od potrieb pracovného trhu v kraji. 

T: do 31. augusta 2021  
1.2 Postupne dávať do útlmu odbory, ktoré nesúvisia s hlavným zameraním školy a vyprofilovať 

školy v súlade s ich názvom. 
T: do 31. augusta 2022 

1.3 Postupne odstraňovať duplicitné odbory v školách, ktoré sú v geografickej blízkosti. 

     T: do 31. augusta 2022 

1.4 Zachovať dostupnosť vzdelávacej ponuky v nadväznosti na udržanie efektivity vzdelávania 
v mikroregiónoch. 

T: do 31. augusta 2022 

 

Cieľ 2. Rozvoj odborného vzdelávania pre trh práce v spolupráci so zamestnávateľskými   
a stavovskými organizáciami a zamestnávateľmi 

2.1 Spolupracovať so zamestnávateľmi a zvyšovať počet škôl zapojených do systému duálneho 
vzdelávania. 

       T: priebežne 

2.2  Aktualizovať školské vzdelávacie programy podľa potrieb zamestnávateľov. 

       T: do 31. augusta 2022 

Cieľ  3. Spolupráca so zamestnávateľmi bez duálneho vzdelávania 

3.1 V spolupráci so zamestnávateľmi určovať témy pre ročníkové práce, projektové vyučovanie, 
olympiády a súťaže najmä v oblasti odborných predmetov. 

   T: priebežne 

3.2 Účasť firiem na náboroch žiakov základných škôl do učebných a študijných odborov. 

  T: priebežne 



 

Cieľ 4. Rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy  

 4.1 Vypracovať ponuku školiacich aktivít v COVaP pre učiteľov a majstrov odborného výcviku   
v spolupráci so zamestnávateľmi. 

T: priebežne 

4.2 Zlepšovať materiálno-technické vybavenie existujúcich centier odborného vzdelávania 
a prípravy. 

T: priebežne 

4.3 Budovať ďalšie centrá  odborného vzdelávania a prípravy podľa požiadaviek trhu práce 
a regionálnych špecifík. 

T: priebežne 

Cieľ 5. Propagácia odborného vzdelávania a technických odborov verejnosti 

5.1 Ponúkať odborné vzdelávanie ako reálnu možnosť zamestnať sa v kraji. (duálne vzdelávanie) 
T: priebežne 

5.2 Podporovať školy k aktívnej propagácii svojej činnosti na sociálnych sieťach, webových 
portáloch školy a zriaďovateľa, verejných prezentáciách. 

T: priebežne 

 

Záver 

 V predloženom materiáli sú uvedené strategické ciele a opatrenia pre rozvoj výchovy 
a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji v školskom roku 2020/2021, ktorých ambíciou je 
prispieť k zvýšeniu kvality a atraktivity stredoškolského vzdelávania.  

Regionálna stratégia je realizovaná v súlade so schválenou Stratégiou výchovy 
a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022 so zakomponovaním 
aktuálnych potrieb a informácií v oblasti vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré sa 
objavili počas školského roka 2018/2019. Zároveň reaguje aj na aktuálnu regionálnu stratégiu, 
podľa ktorej prebieha proces výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji 
v školskom roku 2019/2020 aplikujúc zmeny legislatívy, pohybov na trhu práce a demografických 
procesov v kraji.  

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ výraznej väčšiny stredných škôl a zároveň 
garant koordinácie vzdelávania na všetkých stredných školách v kraji (verejných, štátnych, 
súkromných a cirkevných) si uvedomuje svoju zodpovednosť za rozvoj vzdelávania, ktorá spočíva 
v správnom nastavení odborov vzdelávania v stredných školách, v prepojení obsahu vzdelávania 
s trhom práce a potrebami zamestnávateľov v uplatnení absolventov na trhu práce s dôrazom na 
rozvoj celoživotného vzdelávania.  

V tomto procese je nevyhnutné pravidelné monitorovanie a hodnotenie efektívnosti 
fungovania jednotlivých škôl nielen z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska spolupráce so 
všetkými partnermi zainteresovanými na vzdelávaní, z hľadiska nezamestnanosti absolventov a ich 
uplatnenia na trhu práce. 

V Prešovskom samosprávnom kraji je potrebné rozvíjať vzdelávanie v spolupráci so 
všetkými inštitúciami tak, aby vzdelávanie v školách na území Prešovského kraja poskytovalo 
žiakom relevantné vedomosti,  zručnosti a kompetencie pre profesionálnu kariéru alebo ďalšie 
štúdium, stimulovalo podnikateľské myslenie a prispelo k osobnostnému rozvoju mladej generácie, 
ktorá o niekoľko rokov vstúpi na trh práce. 

 

 


