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rozvíjanie a upevňovanie povedomia o význame
stredného odborného vzdelávania a systému
duálneho vzdelávania medzi širokou
verejnosťou;
pomoc verejnosti pochopiť dôležitosť

informovanie verejnosti o projekte

oslovenie nového publika a zvýšenie

Komunikačný plán je na mieru šitá "cestovná
mapa" pre odborné vzdelávanie v Poľsku, Slovinsku,
Lotyšsku a na Slovensku, ktorá sa zameriava na:

       systému odborného vzdelávania a prípravy;

       a jeho výsledkoch;

       dopad projektu.

Komunikačný plán sa vyznačuje aspektom
medzinárodnej spolupráce medzi partnermi z
krajín: Slovensko, Slovinsko, Poľsko a Lotyšsko.

Synergia a široký pohľad na tému
stredného odborného vzdelávania a systém
duálneho vzdelávania umožňuje prezentovať
mnohé aspekty tejto témy a tiež umožňuje prenos
osvedčených postupov, ktorých účinnosť bola
dosiahnutá a potvrdená v zapojených partnerských
krajinách.
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Komunikačný plán bol pripravený ako nástroj na
dosiahnutie cieľov projektu IDES
a na šírenie výsledkov intelektuálnej práce projektu
pre široké publikum: budúcich študentov stredných
odborných škôl, ich rodičov, pedagogických
zamestnancov stredných odborných škôl, inštitúcie
súvisiace s odborným a duálnym vzdelávaním a
prípravou, podnikateľov a tvorcov politík so
skutočným dopadom na zmeny vo vzdelávacom
systéme. Komunikačný plán je tiež venovaný
všetkým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o tému projektu.



Uskutočnil sa 
 prieskum:

1183
respondentov z

partnerských
krajín vyplnilo

online dotazník!
 
 

"

Partneri projektu vykonali podrobnú základnú analýzu,
aby ilustrovali skutočnú situáciu týkajúcu sa vnímania
stredného odborného vzdelávania a systému duálneho
vzdelávania verejnosťou. Zisťovali rozsah vedomostí,
informácií, povedomia o tejto téme medzi
obyvateľmi Poľska, Slovenska, Slovinska a Lotyšska. V
slovenskej verzii Komunikačného plánu budeme
prezentovať len výsledky za Slovensko.

02. ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA

Partneri realizovali SWOT analýzu a online prieskum.
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SWOT

NEUSTÁLY ZÁUJEM O STREDNÉ
ODBORNÉ VZDELÁVANIE MEDZI
MLADÝMI ĽUĎMI A ICH RODIČMI

ABSOLVOVANIE STREDNEJ ODBORNEJ
ŠKOLY ZNAMENÁ ZÍSKANIE POVOLANIA 
A MOŽNOSŤ NÁJSŤ SI PRÁCU PO
SKONČENÍ ŠKOLY

ATRAKTÍVNE VEDOMOSTI (PRAKTICKÉ A
TEORETICKÉ) A ZÍSKANIE
CERTIFIKOVANÝCH KOMPETENCIÍ

KOMBINOVANIE FORMY „UČENIA SA V
TRIEDE“ A „UČENIA SA VO FIRME“

ŠIROKÁ PONUKA STREDNÝCH
ODBORNÝCH ŠKÔL (RÔZNE PROFESIE)

ŠIROKÁ PONUKA PRAKTICKÉHO
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA U
POTENCIÁLNYCH BUDÚCICH
ZAMESTNÁVATEĽOV (STÁŽE,
UČŇOVSKÉ PROGRAMY)

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE
INFRAŠTRUKTÚRY STREDNÝCH
ODBORNÝCH ŠKÔL

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE KOMPETENCIÍ
UČITEĽOV ODBORNÉHO VÝCVIKU

 

PODPORA MODELU STREDNÉHO
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A
SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
AKO ZÁRUKY ZÍSKANIA ATRAKTÍVNEHO
POVOLANIA A ZAMESTNANIA

NEUSTÁLE PRISPÔSOBOVANIE
VEDOMOSTÍ A KOMPETENCIÍ
ABSOLVENTOV POTREBÁM
ZAMESTNÁVATEĽOV A TRHU PRÁCE

ZÁUJEM INŠTITÚCIÍ PODPORUJÚCICH
VZDELÁVACÍ SYSTÉM – TVORCOV
POLITÍK – NA ZLEPŠOVANIE
SPOLUPRÁCE ŠKÔL A
PODNIKOV/FIRIEM

FLEXIBILITA STRÁN ZAPOJENÝCH DO
PRÍSTUPU UČENIA SA PRÁCOU

VYTVÁRANIE ODBORNÝCH TRIED
PODĽA DOPYTU
REGIONÁLNYCH/LOKÁLNYCH
ZAMESTNÁVATEĽOV

ZAVÁDZANIE SYSTÉMU DUÁLNEHO
VZDELÁVANIA NIELEN NA PAPIERI

 
 

SLABÁ SPOLUPRÁCA ODBORNÝCH ŠKÔL
S PODNIKMI A FIRMAMI A PODNIKATEĽMI

NEPOCHOPENIE POTRIEB MEDZI
ŠKOLAMI A FIRMAMI; ZLOŽITOSŤ
POSTUPOV

PRÍLIŠ SLABÉ ZAPOJENIE TVORCOV
POLITÍK DO PROCESU
PRISPÔSOBOVANIA STREDNÉHO
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V
SÚVISLOSTI S AKTUÁLNYMI POTREBAMI
TRHU PRÁCE

PRÍLIŠ SLABÉ PRISPÔSOBENIE ŠKÔL A
VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU POTREBÁM
SÚČASNÉHO TRHU PRÁCE
(ŠTANDARDIZÁCIA VZDELÁVANIA)

NEGATÍVNE VNÍMANIE ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA SPOLOČNOSŤOU
(ODBORNÉ VZDELÁVANIE AKO „FORMA
VZDELÁVANIA PRE ĽUDÍ, KTORÍ SA
NECHCÚ UČIŤ“)

SLABÁ PROPAGÁCIA MYŠLIENKY
SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V
SPOLOČNOSTI

SLABÉ PRISPÔSOBENIE ŠKÔL POTREBÁM
TRHU PRÁCE V DÔSLEDKU
EXISTUJÚCICH UČEBNÝCH OSNOV

GLOBALIZÁCIA, RÝCHLE
TECHNOLOGICKÉ A SOCIÁLNE ZMENY,
KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK VZNIK
NOVÝCH, ZATIAĽ NEDEFINOVANÝCH
PROFESIÍ

PANDÉMIA COVID-19 A SÚVISIACE
PROBLÉMY V  STÁŽACH/UČŇOVSKEJ
PRAXI PREZENČNOU FORMOU SO
ZAMESTNÁVATEĽMI

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

PRÁVNE PODMIENKY SÚVISIACE SO
STREDNÝM ODBORNÝM VZDELÁVANÍM V
PARTNERSKÝCH KRAJINÁCH

SILNÉ STRÁNKY

PRÍLEŽITOSTI

STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A
SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA V
POĽSKU, SLOVINSKU, LOTYŠSKU A NA
SLOVENSKU V ROKU 2021

SLABÉ STRÁNKY

HROZBY

A N A L Ý Z A
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S cieľom detailnejšie určiť situáciu, projektoví partneri
uskutočnili v období od júna do septembra 2021
prieskum za účasti 1 183 respondentov - v rámci
Slovenska na vzorke 561 respondentov. 
V dôsledku pandémie COVID-19 sa väčšina prieskumov
uskutočnila v online forme a bola anonymná.
Respondenti boli rozdelení do piatich skupín
zodpovedajúcich cieľovým skupinám projektu IDES:

potenciálni žiaci strednej odbornej školy01 žiaci posledných ročníkov ZŠ

PODROBNÁ ANALÝZA (PRIESKUM)
VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE
NA SLOVENSKU

rodičia potenciálnych žiakov stredných odborných škôl02

súčasní žiaci stredných odborných škôl03 mladí ľudia vo veku 16-19+

inštitúcie zapojené do systému odborného vzdelávania
a prípravy04

podnikatelia/firmy05
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stredné odborné školy



identifikovať a analyzovať súčasnú situáciu v oblasti
odborného vzdelávania; 

definovať počiatočnú (východiskovú) situáciu;

zozbierať rôznorodé názory a nápady na propagáciu
odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania;

zozbierať názory a nápady na podporu aktívneho zapojenia
zainteresovaných strán do procesu odborného vzdelávania.

CIELE PRIESKUMU:
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Použili sa zozbierané
výsledky prieskumu na
rozvoj marketingových

nástrojov pripravených na
použitie. Nástroje

adresované cieľovým
skupinám projektu

uvádzame ďalej v tomto
pláne.

 
 
 VYKONANÉ VÝSKUMNÉ

AKTIVITY:

identifikácia potrieb cieľových skupín prostredníctvom
analýzy existujúcich údajov;

online dotazník - prieskum;

súhrn výsledkov, odporúčaní a ich prenos do Komunikačného
plánu.



Krajina Dáta/výsledkyCieľová skupina

Poľsko Potenciálni žiaci
Rodičia 
Súčasní žiaci
Inštitúcie OVP
Podnikatelia/firmy

41
40
40
20
20

192
163
163
20
23

63
39
52
22
34

Slovensko

Slovinsko

Potenciálni žiaci
Rodičia 
Súčasní žiaci
Inštitúcie OVP
Podnikatelia/firmy

Potenciálni žiaci
Rodičia 
Súčasní žiaci
Inštitúcie OVP
Podnikatelia/firmy

8

1 183  ÚČASTNÍKOV PRIESKUMU 

19
33
152
36
11

Lotyšsko

Účastníci prieskumu odpovedali na najdôležitejšie aspekty o
vnímaní stredného odborného vzdelávania, poňaté z ich pohľadu.
Pre účely slovenskej verzie predkladáme len výsledky za Slovensko.

Potenciálni žiaci
Rodičia 
Súčasní žiaci
Inštitúcie OVP
Podnikatelia/firmy
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1.POTENCIÁLNI ŽIACI STREDNEJ ODBORNEJ
ŠKOLY (ŽIACI POSLEDNÉHO ROČNÍKA ZŠ)

Odpovedali na otázky súvisiace s ich plánmi na budúce vzdelávanie. Výsledky
ukázali, že:

zo 192 respondentov by si 55 % vybralo strednú odbornú školu - ako hlavné
dôvody záujmu uviedli záujem o danú profesiu (až 75 %);

najviac informácií o systéme duálneho vzdelávania (SDV) majú žiaci zo škôl
(70 %), ale aj od rodičov (30 %) či zo sociálnych médií (25 %);

58 % respondentov vníma ako motivačný aspekt na SDV práve možnosť
praktického tréningu a prípravy, 53 % možnosť nájsť si prácu po ukončení
štúdia a 28 % možnosť osvojiť si moderné technológie a nástroje;

podľa 45 % opýtaných stredná odborná škola neponúka dostatočné
vzdelanie na štúdium na vysokej škole, ktorú chce študent neskôr
navštevovať;

67 % respondentov očakáva od odborného vzdelávania najmä reálny
kontakt s profesiou, 52 % zaujímavé a interaktívne odborné triedy a 49 %
množstvo praktických aktivít.
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zo 163 oslovených rodičov bolo 85 % informovaných o možnostiach
odborného vzdelávania, a dokonca až 90 % malo informácie o možnostiach
duálneho vzdelávania;

hlavnými zdrojmi informácií o možnostiach odborného vzdelávania alebo
systéme duálneho vzdelávania (SDV) je základná škola (55 %), ale aj sociálne
médiá (27 %) či informácie od iných rodičov (18 %);

64 % respondentov je presvedčených a 34 % sa prikláňa k názoru, že
odborná škola poskytuje dobré vzdelanie;

podľa 80 % opýtaných ponúkajú stredné odborné školy možnosť
praktického tréningu a prípravy a podľa 42 % možnosť nájsť si prácu po
ukončení štúdia;

58 % opýtaných rodičov verí, že absolventi sú dobre pripravení pre trh práce
a 39 % tvrdí, že si myslí, že asi sú dobre pripravení.

2.RODIČIA POTENCIÁLNYCH ŽIAKOV STREDNÝCH
ODBORNÝCH ŠKÔL

Odpovedali na otázky týkajúce sa ich vedomostí o miestnych ponukách
odborného/duálneho vzdelávania a ich hodnotenia aspektov tohto vzdelávania
sú:
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zo 163 oslovených žiakov si 99 % myslí, že odborné školy poskytujú dobré
vzdelávanie (najmä v SDV);

hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa títo žiaci rozhodli pre strednú odbornú
školu boli najmä možnosti odborného vzdelávania a možnosť získať
kvalifikáciu v konkrétnej profesii (87 %) a tiež možnosť nájsť si prácu po
ukončení štúdia (63 %);

59 % respondentov vníma ako výhodu duálneho vzdelávania práve dobrý
štart pre ich budúcu kariéru a 56 % oceňuje príležitosť získavať praktické
skúsenosti priamo vo firme;

72 % opýtaných verí, že sú dobre pripravení pre vstup na trh práce a ďalších
27 % si myslí, že asi sú dobre pripravení.

3.SÚČASNÍ ŽIACI STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

Odpovedali na otázky súvisiace s ich subjektívnym hodnotením
odborného vyučovania. Výsledky ukázali, že:
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4.INŠTITÚCIE ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY (STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

Pýtali sme sa ich na názor na situáciu odborného a duálneho vzdelávania a
spoluprácu s podnikateľmi/firmami. 

z 20 oslovených odborných škôl 50 % vníma ako element na zlepšenie
propagácie odborného vzdelávania práve reklamnú kampaň zacielenú na
potenciálnych žiakov, rodičov a podnikateľov/firmy;

30 % považuje za podstatný element aj školské poradenstvo a informácie
šírené cez sociálne siete (napr. Facebook, Twitter a iné komunikačné kanály);

45 % škôl vníma spoluprácu medzi odbornou školou a podnikmi ako veľmi
dobrú, ďalších 45 % ako dobrú.
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- školské poradenstvo;

- mediálne komunikačné kanály
(internet a sociálne siete);

- propagačné materiály zasielané
priamo do základných škôl;

 
 

 
- šírenie vzdelávania vo všetkých

školských odboroch a 100%
zamestnanosť absolventov škôl

na základe duálnych zmlúv; 
 

 
- online stretnutia s rodičmi žiakov

základných škôl;
- dobrá spolupráca so všetkými
zainteresovanými organizáciami

vo vzdelávaní;
 

- angažovanosť zamestnancov
inštitúcií;

- dobré informácie, vzdelanie,
spoločné vzdelávanie;

- zapojenie propagačného a
marketingového oddelenia;

 
 

- propagácia v škole;
- akcie, veľtrhy, nábory;
- spolupráca s firmami;

 
 

 
- zapojenie zamestnávateľov do

vzdelávania študentov a prevzatie
zodpovednosti za to, aby sa

študenti stali dobrými odborníkmi;
 

Z otvorených otázok vyplynulo, že v oblasti propagácie za dôležité považujú:

4.INŠTITÚCIE ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY (STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)
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4.INŠTITÚCIE ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY (STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

V rámci prieskumu zamestnanci inštitúcií odborného vzdelávania uviedli
svoje návrhy na zmeny/vylepšenia v spolupráci s ďalšími subjektmi
zapojenými do odborného vzdelávania:

- väčšia angažovanosť;
- lepšia komunikácia a propagácia v

školách;
- väčší záujem o spoluprácu zo

strany podnikateľov/firiem;

- odvaha zamestnávateľov
vstúpiť do systému duálneho

vzdelávania;
- záujem o odborné vzdelávanie
nových generácií z dlhodobého

hľadiska;

- väčší záujem o
presadzovanie systému
duálneho vzdelávania zo
strany zamestnávateľa -

často sa nahrádza ako nábor
do školy u zamestnávateľa;

- viac stretnutí s
manažérmi učňovských

škôl;
- udržiavanie pravidelnej

komunikácie;
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Návrhy od zamestnancov vzdelávacích inštitúcií na zmeny/vylepšenia v
práci s podnikateľmi/firmami:

 

- lepšia spolupráca so zamestnávateľmi, väčšia spolupráca
medzi inštruktorom a žiakom;

- vzájomná komunikácia;
  - malo by sa vytvoriť viac príležitostí na spoluprácu,

  - väčšia podpora prostredníctvom propagácie;

 
- väčšia motivácia pre podnikateľov/firmy, ktoré sú stále

neochotné zapojiť sa do systému odborného vzdelávania,
- vláda musí prijať stimulačné a regulačné právne predpisy;

- väčšie zapojenie firiem - vzdelávanie, komunikácia, marketing a
propagácia;

- užšia spolupráca so zamestnancami pri plánovaní učňovskej
prípravy;

- motivovanie podnikov, aby sa zapojili do odborného vzdelávania
(vrátane osôb s rozhodovacou právomocou);

 

 
- firmy by mohli spolupracovať s bežnými školami, aby zvýšili povedomie, že
odborná príprava je súborom zručností, ktoré sú základom každej univerzity;
- stabilný okruh kooperačných partnerov, posilnený dohodami o spolupráci; 

- postoj podnikateľa/firmy k žiakovi by sa mal zmeniť tak, aby žiak nebol
považovaný za lacnú pracovnú silu. Pre podnikateľa/firmu je vecou cti a
dôstojnosti vychovávať nového profesionála a vedieť ho/ju pritiahnuť do

svojho podniku.
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5.PODNIKATELIA/FIRMY

Odpovedali na otázky týkajúce sa ich vnímania miestnej ponuky odborného
vzdelávania, perspektív spolupráce so strednými odbornými školami a
inštitúciami podporujúcimi odborné vzdelávanie:

z 23 oslovených firiem a podnikateľov vníma až 83 % ako zásadné faktory,
ktoré určujú atraktivitu prilákania žiakov na stáž práve možnosť pre firmu
"vychovať si" zamestnanca podľa potrieb, požiadaviek a štandardov firmy,
podľa 78 % respondentov firma získa dobrého zamestnanca - zaučenie
praktikanta od základov profesie podľa potrieb firmy;

ako prekážky získavania stážistov zas vnímajú obavy z preniknutia cudzích
osôb do tajomstiev spoločnosti (83 %) a 77 % si myslí, že prekážkou môže byť
aj to, že stáž je dodatočným nákladom pre firmu;

27 % firiem/podnikateľov vníma spoluprácu medzi strednou odbornou školou
a firmou ako veľmi dobrú, ďalších 39 % ako dobrú, 1/3 respondentov ju však
vníma ako skôr zlú až zlú.
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Čo by sa malo zmeniť v spolupráci medzi
podnikateľmi/firmami a inštitúciami odborného
vzdelávania a prípravy?

Názory a návrhy respondentov:

- Lepšia propagácia a komunikácia zo
strany škôl;

- Uľahčenie komunikácie medzi
uchádzačom o stáž a
zamestnávateľom;

- Medzi podnikmi/firmami a inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy
existuje jasný nesúlad. To spôsobuje ťažkosti pri hľadaní kvalifikovaného
pracovníka a vysokú nezamestnanosť mládeže. Mali by sme sa ubezpečiť, že
vzdelávací systém garantuje získanie najpotrebnejších zručností na trhu práce;

- Väčšia otvorenosť podnikov/firiem a inštitúcií odborného vzdelávania voči
systému duálneho vzdelávania. Možnosť budúceho zamestnania vo firme,
ktorá ponúka prax/stáž, čo bude prínosom pre obe strany - vzdelávacie
inštitúcie a podnikateľa/firmu;

- Vypracovanie spoločných učebných osnov podnikateľov/firiem a inštitúcií
odborného vzdelávania, ktoré zabezpečia získanie teoretických vedomostí a
primeranú praktickú prípravu.

5.PODNIKATELIA/FIRMY
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5.PODNIKATELIA/FIRMY

Čo by sa malo zmeniť v spolupráci medzi
podnikateľmi/firmami a inštitúciami odborného
vzdelávania a prípravy?

- Školstvo je silne odtrhnuté od biznisu, zaostáva alebo je príliš ďaleko pred
ním. Spolupráca s univerzitami je príliš drahá a príliš formalizovaná.
Zle vzdelaní žiaci zo stredných odborných škôl, ktorí vstupujú na prax/stáž
do firiem "kazia" kvalitu poskytovaných služieb. Stáž/prax vo firmách by
mala byť len pre najlepších žiakov, nie povinne pre všetkých;

- Vedci by mali mať možnosť finančne profitovať zo spolupráce s
podnikateľmi/firmami s veľmi malým „zdanením“ pre univerzitu.
Univerzity by sa mali snažiť o spoluprácu s inovatívnymi spoločnosťami, aby
vytvorili nové technológie namiesto reprodukovaných riešení zo Západu;

- Myslím si, že väčšina praktických cvičení by mala prebiehať na reálnych
pracoviskách podnikateľov/ firiem, aby žiaci zistiť, aká je realita;

- Menej administratívy;

- Viac komunikácie s budúcimi zamestnávateľmi, a na základe svojich
potrieb upravovať a učiť veci skutočne nevyhnutné pre budúce
zamestnanie žiakov;

- Prezentácia spoločností by sa mala uskutočniť čo najskôr (na základných
školách) s možnosťou vyskúšať si pracovisko pred podpísaním duálnej
zmluvy. Dôležité sú aj pravidelné stretnutia medzi učiteľmi a inštruktormi.



Žiaci posledných ročníkov základných škôl majú informácie o
ponuke odborov odborného vzdelávania

01 46 % poľských, 55 % slovenských, 66 % slovinských a 64 % lotyšských
žiakov deklarovalo záujem o výber strednej odbornej školy. 
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VÝSLEDKY - ZÁVERY Z
DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

Rodičia žiakov posledných ročníkov základných škôl poznajú
ponuku odborov odborného vzdelávania v ich okolí

02 60 % poľských, 85 % slovenských, 88 % slovinských a 83 % lotyšských
rodičov pozná formy vzdelávania, ktoré ponúkajú stredné odborné školy.

Informácie o ponuke odborných škôl sú najprehľadnejšie a
najdostupnejšie najmä na internete

03 Webové stránky škôl, profily na sociálnych sieťach, ako aj informácie
poskytované priamo školami. Toto sú dva hlavné informačné kanály,
ktorým by sa mala venovať osobitná pozornosť Komunikačného plánu.

Spolupráca

04 Na úrovni odborných škôl, inštitúcií podporujúcich odborné
vzdelávanie - podniky, súkromné firmy si vyžadujú opatrenia na
zlepšenie komunikačných kanálov a ich fungovania. Slovné
spojenie „lepšia komunikácia“ sa spomínala v národnom
prieskume všetkých krajín, čo si vyžaduje okamžité opatrenia.

Potreba dialógu

05 Medzi školami, inštitúciami a firmami, aby bolo možné reagovať
na požiadavky trhu pre primerane kvalifikovaných pracovníkov.



zvýšiť záujem o odborné vzdelávanie a systém duálneho

vzdelávania medzi verejnosťou01 Zdôrazniť pozitívne aspekty vzdelávania a jeho vplyv na
miestny trh práce, prezentovať osvedčené postupy a úspešné firmy,
školy a žiakov – pozitívna informačná kampaň.
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ODPORÚČANIA

zvýšiť informovanosť o atraktivite odborného vzdelávania a
systému duálneho vzdelávania

02 S cieľom odstrániť obraz verejnosti, že odborné vzdelávanie je len pre
žiakov so zlými známkami. To si vyžaduje zmenu formy, obsahu a jazyka
komunikácie o odbornom vzdelávaní s cieľom zvýšiť akceptáciu tejto
formy učenia sa v spoločnosti.

využívať a zatraktívňovať prax overených komunikačných kanálov

03
Internet (stránky škôl, profily na sociálnych sieťach), ako aj informácie
poskytované priamo v školách učiteľmi, výchovnými poradcami,
riaditeľmi škôl. Upravujú obsah, formu a jazyk komunikácie podľa
miestnej úrovne a potreby.

zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do organizovania praktického
odborného vzdelávania04 Identifikovanie a prognózovanie dopytu po kvalifikáciách na trhu práce
a vypracovanie učebných osnov odborného vzdelávania.

zabezpečiť dobrú spoluprácu a komunikáciu

05 Najmä medzi odbornými školami, inštitúciami odborného vzdelávania a
podnikateľmi s cieľom vzájomnej podpory a vymieňania si osvedčených
vyučovacích postupov.



posilniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými
odbornými školami06 Hlavne v oblasti praktického odborného vzdelávania a profesijného
rozvoja učiteľov.
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vytvárať atraktívne online komunikačné nástroje

07 Nástroje, ktoré sa dostanú k cieľovej skupine a zainteresovaným
stranám projektu.

používať jednotný komunikačný jazyk / mediálne posolstvo

08 Jednotný komunikačný jazyk v partnerských krajinách, ktorý
bude podporovať stredné odborné vzdelávanie.

používať komunikačný jazyk, ktorý je zrozumiteľný

09 Najmä pre cieľové skupiny, ktorým bude blízky. Informácie by
mali byť formulované jednoduchým spôsobom a vhodné pre typ
cieľovej skupiny a zainteresovaných strán.

prezentovať medzinárodné osvedčené postupy a úspešné
príbehy

10 Príbehy škôl a firiem spolupracujúcich v rámci odborného
vzdelávania a systému duálneho vzdelávania.

v dôsledku pandémie COVID-19

11 Je potrebné zamerať marketingové úsilie na internet.



špecifický
cieľ 1

Podporovať príjemcov (žiaci, rodičia,
inštitúcie odborného vzdelávania a
prípravy, podnikatelia a firmy, tvorcovia
politík) a potenciálnych príjemcov
odborného vzdelávania v Poľsku,
Slovinsku, Lotyšsku a na Slovensku.
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špecifický
cieľ 3

Zabezpečiť prijatie odborného
vzdelávania širokou verejnosťou v
Poľsku, Slovinsku, Lotyšsku a na
Slovensku pomocou nástrojov
odporúčaných v Komunikačnom pláne
- najmä online nástrojov.

špecifický
cieľ 2

Informovať širokú verejnosť o
ponuke odborov odborného
vzdelávania a systéme duálneho
vzdelávania, výhodách praktického
odborného vyučovania v triede a vo
firme, vstupe mladých ľudí na trh
práce v Poľsku, Slovinsku, Lotyšsku a  
na Slovensku.

špecifický
cieľ 4

Formovať dialóg a spoluprácu
medzi inštitúciami zapojenými do
odborného vzdelávania a
zainteresovanými príjemcami.

Hlavný cieľ:
Podporovať stredné odborné vzdelávanie a systém duálneho
vzdelávania v Poľsku, Slovinsku, Lotyšsku a na Slovensku do
roku 2023 s cieľom zlepšiť prístup k vedomostiam a
praktickým zručnostiam, ktoré tieto systémy ponúkajú, a
zvýšiť úroveň informovanosti verejnosti v tomto smere.

03. CIELE KOMUNIKAČNÉHO
PLÁNU (SMART)



Žiaci posledných ročníkov základných škôl
(potenciálni žiaci stredných odborných škôl)

Tínedžeri, ktorí absolvujú prvý stupeň povinného
vzdelávania čelia najťažšiemu rozhodnutiu vo svojom
živote: Čo budú robiť v budúcnosti? Aké povolanie si
vybrať? Akú strednú školu budú navštevovať? 

Študenti môžu pokračovať v štúdiu:
- všeobecne zameranú strednú školu, ktorá im dáva
možnosť pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní,
- na odbornom učilišti alebo strednej odbornej škole,
kde môžu získať výučný list, po štúdiu sa zamestnať a
uplatniť sa na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom 
 vzdelávaní vrátane ďalšej prípravy na povolanie.

Voľbu smerovania ďalšieho vzdelávania a typu školy
ovplyvňujú ich rodičia, kamaráti, výchovní poradcovia,
učitelia a do určitej miery aj stereotypy fungujúce v
danom prostredí doterajšieho vzdelávania.
Sú to mladí ľudia, ktorí dobre fungujú vo virtuálnom
svete a majú profily na sociálnych sieťach
(Facebook, Instagram, YouTube atď.)
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Projekt je zameraný na konkrétne definované
cieľové skupiny; avšak kvôli všestrannosti
plánu a jeho uplatňovaniu, dokument môže
byť použitý širokou škálou publika so
záujmom o odborné vzdelávanie a projekt.



Rodičia žiakov posledných ročníkov základnej školy
Ľudia, ktorí rozhodujú o ďalšom vzdelávaní svojich
detí. Sú to rodičia, ktorí sa rozhodujú medzi strednou
odbornou školou / učilišťom a všeobecne zameranou
strednou školou na základe predispozícií dieťaťa a
názoru iných ľudí, ako sú výchovní poradcovia, iní
rodičia, učitelia.
Ich názor na odborné vzdelávanie je preto z hľadiska
projektu dôležitý. Cieľovou skupinou potenciálnych
informačných kampaní spojených s odborným
vzdelávaním by mali byť predovšetkým rodičia.
Sú to ľudia, ktorí fungujú vo virtuálnom svete a majú
profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram,
YouTube atď.)

Súčasní žiaci stredných odborných škôl
Mladí ľudia vo veku 16 - 19+ rokov / tínedžeri, ktorí si
zvolili model odborného / duálneho vzdelávania a
praktického odborného výcviku. Sú najlepšími
„ambasádormi“ odborného vzdelávania.
Sú to mladí ľudia, ktorí dobre fungujú vo virtuálnom
svete a majú profily na sociálnych sieťach (Facebook,
Instagram, YouTube atď.)
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Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy
Inštitúcie realizujúce odborné vzdelávanie. Široká
skupina zahŕňajúca učiteľov všeobecných
predmetov, učiteľov odborných predmetov,
kariérových poradcov či riaditeľov škôl. Tieto
inštitúcie fungujú dobre vo virtuálnom svete, majú
a udržiavajú svoje vlastné webové stránky a
profily na sociálnych sieťach.

Podnikatelia / firmy
Široká cieľová skupina zahŕňajúca podnikateľov zo
sektora malých a stredných podnikov (MSP), ako aj
veľké spoločnosti (napr. medzinárodné
korporácie), ktoré sú zapojené
do systému odborného vzdelávania
prostredníctvom spolupráce s inštitúciami
odborného vzdelávania a prípravy. Spolupráca
spočíva v prijímaní študentov na prax/stáže/účasť
na duálnom vzdelávaní s cieľom vychovať si
vlastných budúcich zamestnancov firmy.
Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj malé a
stredné podniky a veľké podniky, ktoré ešte
nepoznajú výhody účasti v systéme odborného
vzdelávania, ale v budúcnosti môžu takéto znalosti
získať.
Spoločnosti fungujú veľmi dobre vo virtuálnom
svete, majú a udržiavajú si vlastné webové stránky,
profily na sociálnych sieťach.

Spoločnosť / médiá / miestne, regionálne a
národné orgány
(vrátane inštitúcií zodpovedných za politické
nástroje súvisiace so stredným odborným
vzdelávaním a systémom duálneho vzdelávania).
Široko definovaná skupina, ktorá má záujem o
duálne vzdelávanie. Široké publikum, ktoré môže
pozitívne zmeniť vnímanie informácií o duálnom
vzdelávaní a potrebe vzdelávať mladých ľudí v
konkrétnych oblastiach / povolaniach, ktoré sú
žiadané na miestnom trhu práce.
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Skupina Čo môžu očakávať?Čo od nich očakávame?

Žiaci posledných
ročníkov
základných škôl,
ich rodičia

- pochopenie cieľov projektu;
- porozumenie prínosu vytvoreného
Komunikačného plán;
- používanie informácií o dostupných
formách štúdia pri rozhodovaní o
ďalšom vzdelávaní;
- pokračovanie v šírení informácií o
strednom odbornom vzdelávaní a
systéme duálneho vzdelávania;

- jasný a zrozumiteľný
komunikačný jazyk;
- využitie existujúcich
komunikačných kanálov
(Internet, školy);
- ľahký prístup ku
komunikačným kanálom;
- kompletné a spoľahlivé
informácie o systéme
duálneho vzdelávania;
- prezentácia dobrých a
osvedčených postupov a
úspešných príbehov;

- jasný a zrozumiteľný
komunikačný jazyk;
- využitie existujúcich
komunikačných kanálov
(Internet, školy);
- ľahký prístup ku
komunikačným kanálom;
- kompletné a spoľahlivé
informácie o systéme
duálneho vzdelávania;
- prezentácia najlepších
príkladov a dobrých praktík -
ako odborné vzdelanie
ovplyvňuje miestny pracovný
trh;

- jasný a zrozumiteľný
komunikačný jazyk;
- ľahký prístup ku
komunikačným kanálom;
- kompletné a spoľahlivé
informácie o systéme
duálneho vzdelávania;
- prezentácia najlepších
príkladov a dobrých praktík -
ako odborné vzdelanie
ovplyvňuje miestny pracovný
trh;
- sprievodca komunikačnými
kanálmi;

Súčasní žiaci
stredných
odborných škôl

Inštitúcie
odborného
vzdelávania a
prípravy

- pochopenie cieľov projektu;
- porozumenie prínosu vytvoreného
Komunikačného plán;
- ďalšie šírenie informácii o strednom
odbornom vzdelávaní a systéme
duálneho vzdelávania;

- vstup, informácie o potrebách;
- osvedčené postupy a úspešné
príbehy;
- pochopenie cieľov projektu;
- porozumenie prínosu vytvoreného
Komunikačného plán;
- ďalšie šírenie informácii o strednom
odbornom vzdelávaní a systéme
duálneho vzdelávania;
- realizácia vyvinutých výsledkov, nové
nástroje na komunikáciu;
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ANALÝZA CIEĽOVÝCH SKUPÍN PROJEKTU

- lepšia komunikácia medzi
školami-firmami-inštitúciami
podporujúcimi stredné
odborné vzdelávanie
(nástroje a kanály);
- prístup k poznatkom o
možnostiach aktívnej účasti v
systéme odborného
vzdelávania vrátane výhod;
- sprievodca komunikačnými
kanálmi;

Podnikatelia / firmy - vstup, informácie o potrebách;
- osvedčené postupy a úspešné
príbehy;
- pochopenie cieľov projektu;
- porozumenie prínosu vytvoreného
Komunikačného plán;
- pokračovanie v šírení informácií o
strednom odbornom vzdelávaní a
systéme duálneho vzdelávania;

Spoločnosť / médiá /
miestne, regionálne
a národné orgány
(vrátane inštitúcií
zodpovedných za
politické nástroje
súvisiace so
stredným
odborným
vzdelávaním a
systémom duálneho
vzdelávania)

- dobre rozumieť projektu s cieľom
dobre ho ďalej komunikovať s
verejnosťou;
- ďalšie šírenie informácii o strednom
odbornom vzdelávaní a systéme
duálneho vzdelávania;
- pochopenie cieľov projektu;
- aktívna účasť na projekte a
implementácií odporúčaných krokov;
- zmena vnímania systému duálneho
vzdelávania a potreba vychovávať
mladých ľudí v konkrétnych
povolaniach, ktoré sú žiadané na
miestnom pracovnom trhu;

- presné a aktuálne
informácie o projekte;
- prezentácia najlepších
príkladov a dobrých praktík;
- zaujímavé články, novinky
pre verejnosť;
- osvedčené postupy, dobré
riešenia – ako pomôcť zlepšiť  
odborné vzdelávanie;
- zlepšenie miestnej a
regionálnej politiky;
- sprievodca komunikačnými
kanálmi;

Skupina Čo od nich očakávame? Čo môžu očakávať?



Komunikačné aktivity realizované v rámci projektu IDES budú založené na
širokom spektre kanálov, ktoré budú poskytovať diferencované informácie
všetkým definovaným cieľovým skupinám.
Informácie a kanály definované na ich prenos boli vybrané tak, aby boli
poskytnuté vhodné informácie konkrétnym cieľovým skupinám.

Využívanie širokého spektra komunikačných kanálov je zamerané na efektívne
oslovenie skupín príjemcov a zainteresovaných strán, a na ich aktívne zapájanie
do aktivít projektu (budovanie udržateľných postojov).

Komunikačné kanály, ktoré budú v projekte použité, zahŕňajú:

priamu komunikáciu01 vedenú formou priamych stretnutí a diskusií so záujemcami o
tematiku projektu, napríklad s riaditeľmi stredných odborných škôl.
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05. STRATÉGIE NA OSLOVENIE
CIEĽOVÝCH SKUPÍN

nepriamu komunikáciu02 napr. cez e-mail, online stretnutia.

projektovú webstránku - www.arr.sk/en/ides03 Webovú stránku projektu spravuje ARR zo Slovenska. Stránka je v
slovenskom a anglickom jazyku. Poskytuje jednoduchý prístup k
informáciám o projekte, pokroku, aktivitách a vytvorených
publikáciách. S cieľom zverejňovať aktuálne informácie, webová
stránka je priebežne aktualizovaná. Odporúča sa, aby webová stránka
obsahovala napísané informácie jednoduchým, prístupným a
čitateľsky príjemným spôsobom.

https://www.arr.sk/en/ides/


webstránky projektových partnerov04

krátky popis projektu;
krátky popis cieľov a výsledkov projektu;
opis partnerstva;
spoločná vizuálna identifikácia - logo projektu;
informácie o projekte spolufinancovanom Európskou úniou a
programom Erasmus+;
mala by sa zdôrazniť finančná podpora projektu zo strany EÚ;
mali by sa uverejňovať články, udalosti, ako aj zaujímavé
informácie o projekte a súvisiacich oblastiach.

www.rarr.rzeszow.pl/projekty/ides
www.gzs.si
www.visc.gov.lv/lv[MP1] 
www.web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/implementovane-
projekty/ides-zavadzanie-dualneho-vzdelavacieho-systemu-
identifikacia-jeho-kvality.html
 
Každý z partnerov projektu je povinný zverejniť informácie o projekte
IDES na vlastnej webovej stránke. Webová stránka musí obsahovať
minimálne:
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webstránky stredných odborných škôl05

záložku týkajúcu sa aktuálnej vzdelávacej ponuky školy pre nových
žiakov vrátane informácií o prijímacom konaní do školy (pravidlá,
termíny, požadované dokumenty) a o ponuke vzdelávania -
ponúkaných odboroch a skúškach súvisiacich s kvalifikáciou v
danom odbore;
informácie by mali byť prezentované zaujímavým, interaktívnym a
pre diváka príjemným spôsobom;
odporúčajú sa aj alternatívne riešenia na sprístupnenie informácií
ľuďom so zdravotným postihnutím. Tieto riešenia zahŕňajú
možnosti pre:
používanie jednoduchého a zrozumiteľného jazyka,
využívanie ikon/symbolov/obrázkov,
využívanie audio výstupov,
zväčšenie/zmenšenie veľkosti textu
prispôsobenie farby textu a pozadia, zosúladenie kontrastu,
podčiarknuté a zvýraznené najdôležitejšie informácie.

Webstránky stredných odborných škôl sú podľa výsledkov prieskumu
jedným z hlavných komunikačných nástrojov.
Sú zdrojom informácií o činnosti školy prístupným každému. Na to,
aby obsahovala jasný, jednoduchý a atraktívny odkaz adresovaný
potenciálnym žiakom a ich rodičom, je potrebné, aby stránka školy
obsahovala:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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sociálne médiá – Facebook, YouTube06 Vytvoria sa profily projektu na sociálnych sieťach: Facebook a YouTube.
Vedúci partner projektu bude mať úplný prístup k profilom, zatiaľ čo
partneri projektu budú mať tiež prístup a môžu zverejňovať
informácie.
Profil bude obsahovať informácie o projektových aktivitách,
stretnutiach, školeniach a ďalšie informácie súvisiace s projektom.

Profil slúži na šírenie informácií o projekte.
www.facebook.com/idesproject

3 2

informačný leták07 Informačný leták projektu bol vytvorený na základe informácií
poskytnutých od partnerov projektu. Leták bol preložený do
národných jazykov – poľštiny, slovenčiny, lotyštiny a slovinčiny.



informačné brožúry o projekte08 Brožúra obsahuje informácie o strednom odbornom vzdelávaní a
systéme duálneho vzdelávania, vrátane špecifických odporúčaní pre
jednotlivé krajiny.

3 3

rozsiahle informačné kampane09 Kampane zamerané na propagáciu projektu a zvýšenie vedomostí o
systéme duálneho vzdelávania. Tieto budú, okrem iného, zahŕňať
zorganizovanie 4 národných konferencií o bezplatnom šírení
intelektuálnych výstupov a výsledkov projektu na webových stránkach
projektu a partnerov projektu, ako aj na platforme výsledkov projektu
Erasmus+.
www.2014-2020.erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-
rezultatow-projektow-erasmus

prieskumy10 Efektívna komunikácia zabezpečí správne riadenie projektu, oslovenie
cieľovej skupiny a zainteresovaných strán. Dobrá organizácia a
spolupráca medzi ľuďmi zapojenými do projektu a cieľovými
skupinami je predpokladom pre úspešnú realizáciu projektových úloh
a ich správnu koordináciu. Zabezpečenie rýchleho a spoľahlivého toku
informácií medzi rôznymi skupinami ovplyvní väčšie zapojenie ľudí do
práce na projekte, lepšiu spoluprácu a vzájomné porozumenie.

https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-rezultatow-projektow-erasmus/


KOMUNIKAČNÉ
NÁSTROJE TYP SPRÁVY

informačné letáky

- Informácie o cieľoch a zámeroch projektu
- Informácie o úspechoch projektu

- Tematické informácie súvisiace s problémami,
ktoré projekt rieši

- Uvedenie možností kontaktu so zástupcami
projektu

brožúra

- Informácie o cieľoch a zámeroch projektu
- Informácie o úspechoch projektu

- Tematické informácie súvisiace s problémami,
ktoré projekt rieši

- Špecifické informácie pre zapojené krajiny

video

- Propagácia stredného odborného vzdelávania
a duálneho vzdelávania medzi

  cieľovými skupinami
- Informácie o duálnom vzdelávaní

- Tematické informácie súvisiace s projektom
- Prezentácia medzinárodných osvedčených

postupov
- Prezentácia medzinárodných úspechov

webstránka

- Informácie o predpokladoch a cieľoch
projektu

- Informácie o priebehu projektu
- Informácie o pripravovaných projektových

akciách
- Správy o aktivitách resp. udalostiach projektu

- Projektové dokumenty a materiály
- Tematické články o problémoch, ktoré projekt

rieši
- Voľné zdieľanie vytvorených intelektuálnych

výsledkov

Facebook

- Stručná informácie o téme
- Krátka správa o projektových aktivitách

- Tematické informácie z externých zdrojov
   (webové stránky a sociálne siete)

YouTube

- Propagácia stredného odborného vzdelávania
a systému duálneho vzdelávania medzi
cieľovými skupinami pomocou YouTube

prevádzkovaných partnerskými organizáciami
- Informácie o duálnom vzdelávaní

- Tematické informácie súvisiace s projektom
- Prezentácia medzinárodných osvedčených

postupov
- Prezentácia medzinárodných úspechov

3 4
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Získanie cennej spätnej väzby o projektových aktivitách a nástrojoch od
identifikovaných používateľov má za cieľ informovať realizátora projektu, či zdroje,

ktoré boli v projekte použité, priblížili projekt k dosiahnutiu pôvodného zamýšľaného
účelu.

viazanosť zabezpečí úspech šírenia
projektu!100%

07. Plánovanie a
sledovanie efektívnosti
aktivít
Komunikačný plán zahŕňa zhromažďovanie a šírenie informácií o výsledkoch projektu.
Sledovanie efektívnosti aktivít je jednou zo základných podmienok dosiahnutia
hlavného cieľa projektu.
Toto monitorovanie bude založené na zbere informácií od identifikovaných cieľových
skupín.

Boli určené oblasti, v ktorých sa budú zhromažďovať informácie:
 

poskytovanie informácií verejnosti o priebehu projektu,
organizované podujatia a vytvorené nástroje;

                       propagácia projektu prostredníctvom organizácie a realizácie 4 národných
konferencií šíriacich výsledky projektu IDES;

propagácia videí prezentujúcich osvedčené postupy a úspešné príbehy;
 

                        poskytovanie  spoľahlivých informácií o cieľoch projektu verejnosti.

3 5



Rozsah - indikátor Zdroje dát
Frekvencia

merania

Poskytovať verejnosti
informácie o

napredovaní projektu,
organizovaných

podujatiach a
vytvorených nástrojoch.

- Počet návštevníkov
webovej stránky projektu;

- Počet ľudí navštevujúcich
webové stránky partnerov

projektu;
- Počet ľudí, ktorí sledujú

profil projektu na
sociálnych sieťach (FB a

YT);
- Počet vytlačených a

distribuovaných
intelektuálnych výstupov;

Raz, na konci
projektu.

Propagovať projekt
prostredníctvom

organizácie a realizácie
4 národných

konferencií šíriacich
výsledky projektu IDES.

- Počet ľudí, ktorí sa
zúčastňujú konferencie

osobne;
- Počet ľudí, ktorí sa

zúčastnia konferencie
online;

Raz, na konci
projektu.

Propagovať videá s
osvedčenými postupmi
a úspešnými príbehmi.

- Počet videní videí na
kanáli YT projektu;

- Počet videní videí na
webových stránkach/kanáli

YT škôl zapojených do
natáčania;

Raz, na konci
projektu.

Poskytovať verejnosti
spoľahlivé informácie o
problematike projektu.

- Počet návštevníkov
webovej stránky projektu;

- Počet ľudí navštevujúcich
webové stránky partnerov

projektu;
- Počet ľudí, ktorí sledujú

profil projektu na
sociálnych sieťach (FB a

YT);
- Počet vytlačených a

distribuovaných
intelektuálnych výstupov.

Raz, na konci
projektu.
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Osoby zodpovedné za koncepciu a koordináciu:

Justyna Franczyk, jfranczyk@rarr.rzeszow.pl
Kinga Oszust, koszust@rarr.rzeszow.pl

Organizácia zodpovedná za prípravu Komunikačného
plánu: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
(Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra).
 
Spolupracujúce organizácie projektu:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. ,

Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinská obchodná
komora),

Valsts Izglitibas Satura Centrs (Lotyšský inštitút
odborného vzdelávania),

Košický samosprávny kraj.

K O N T A K T N É  I N F O R M Á C I E  
RRDA

ul. Szopena 51, 
35-959 Rzeszów
Poľsko

+48 17 8676 200

AGENTÚRA NA PODPORU
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
KOŠICE, N. O.

Strojárenská 3
040 01 Košice
Slovensko

055 68 22 811

www.rarr.rzeszow.pl
info@rarr.rzeszow.pl

www.arr.sk
arr@arr.sk

mailto:info@consulting.com



