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Dlhodobý nízky záujem o štúdium technických odborov a následný nedostatok 

kvalifikovaných absolventov pre strojárenské a hutnícke firmy sa začína stávať pre 

hospodárstvo vážnym problémom.  

Vážnosť tohto stavu si plne uvedomujú aj samotní zamestnávatelia a 

prostredníctvom svojich zväzov a v spolupráci s ministerstvom školstva a štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania spracovali národný projekt „ Rozvoj stredného 

odborného vzdelávania“ ktorého hlavným cieľom  je zvýšenie kvality stredného 

odborného vzdelávania a prípravy na povolanie tak, aby sa zvýšila zamestnateľnosť   

absolventov stredných odborných škôl.  Hlavný cieľ má byť naplnený tromi 

špecifickými cieľmi :  - obsahovou prestavbou odborného vzdelávania s využitím 

inovovaných metód a foriem vyučovania , - prepojením vzdelávania na stredných 

odborných školách s potrebami praxe za aktívnej účasti profesijných a stavovských 

organizácií a zamestnávateľov, - podporou kariérneho poradenstva na školách za 

účelom orientácie žiaka na potreby praxe.  

 Projekt sa bude realizovať v priebehu troch rokov na 21 vybratých školách, ktoré do 

projektu navrhli zamestnávateľské zväzy. Jednou z týchto škôl je aj naša škola, ktorá 

bola nominovaná Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR.  Stali sme 

sa teda jednou zo škôl na ktorých sa bude realizovať projekt a overovať napĺňanie 

jeho cieľov.  Účasťou v projekte škola získava veľkú šancu na svoje ďalšie 

napredovanie a rozvoj, pretože v prípade jeho úspešného  ukončenia, stane sa škola 

jedným z centier odborného vzdelávania, ktoré budú  vybavené modernou 

vyučovacou technikou, tak aby mohli poskytovať kvalitné vzdelávanie pre širší región 

ako je to v súčasnej dobe. Zároveň nás však účasť v projekte zaväzuje k ešte 

kvalitnejšej a zodpovednejšej práci, aby sme dôveru, ktorú nám Zväz hutníctva, 

ťažobného priemyslu a  geológie SR nomináciou medzi vybraté školy dal, nesklamali. 

Veríme, že sa nám to podarí a účasť v projekte pomôže naplniť náš strategický 

zámer – vybudovať  v spolupráci s našimi zriaďovateľským firmami prosperujúce 

moderné vzdelávacie centrum.     
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