
Aktivita 1: Teoretická a materiálna príprava vzdelávacích kurzov „Zabezpečenie počítačových sietí“     
a „Podnikateľské vzdelávanie“
Táto aktivita v rozsahu 9 mesiacov bude pozostávať z čiastkových činností ako sú príprava a tvorba 
učebných textov, publikácií, prezentácií, záverečných testov, zabezpečenie absentujúcich didaktických 
prostriedkov a inovatívnych pomôcok. V prípravnej fáze bude spracovaný metodický materiál                    
k jednotlivým odborným témam za účelom spracovania kompletných podkladov pre výučbu vzdelávacích 
kurzov. Zámerom nie je spracovať klasické učebnice zamerané na vedomosti, ale skôr nástroj pre 
metodické zlepšenie vyučovacieho procesu prostredníctvom aktivizujúcich metód a foriem výučby. 
Jednotlivé aktivity budú volené tak, aby sa maximálne priblížili reálnym situáciám z praxe. Metodický 
materiál pre vzdelávací kurz „Podnikateľské vzdelávanie“ bude spracovaný podľa Národného štandardu 
finančnej gramotnosti verzie 1.1 a verzie 1.2. Aktivita 1 je kľúčová, nakoľko v rámci nej zabezpečíme 
potrebné technické a materiálne podmienky (základná administratívna výbava, školiace pomôcky pre 
odborný personál projektu, odborná literatúra, literárne pomôcky, školiace pomôcky pre účastníkov 
kurzov a pod.). Tieto sú nevyhnutné pre implementačnú fázu nových vzdelávacích kurzov. 

Aktivita 2: Implementácia vzdelávacích kurzov „Zabezpečenie počítačových sietí“ a „Podnikateľské 
vzdelávanie“
Cieľom navrhovaného vzdelávacieho kurzu „Zabezpečenie počítačových sietí“ je naučiť našich žiakov 
schopnosti implementovať zabezpečenie siete prostredníctvom zariadení Cisco ASA, otestovať nimi 
navrhnuté zabezpečenie a vypracovať bezpečnostnú politiku v organizácii. Zároveň zvýšiť kompetencie 
žiakov v používaní anglického jazyka, aby sa dokázali uplatniť v odboroch zameraných na informačno-
komunikačné technológie prevažne v európskom priestore, zahraničných firmách so sídlami v nemecky či 
anglicky hovoriacich krajinách, alebo v susedných krajinách vo firmách s nemeckým úradným                      
a anglickým odborným komunikačným jazykom. Vytvorenie predmetného vzdelávacieho kurzu má 
významné opodstatnenie, nakoľko takýto vzdelávací kurz v súčasnosti neprebieha na nijakej strednej 
škole na Slovenku.



Tieto skutočnosti sa týkajú budúcich absolventov škôl, ktorým účasť na celoživotnom vzdelaním prispeje k rozvoju 
ich kompetencií a k zvyšovaniu kvalifikácie, preto sme sa zamerali na danú hlavnú cieľovú skupinu. Našim žiakom           
v posledných ročníkoch chceme poskytnúť príležitosť zvýšiť si kvalifikáciu prostredníctvom účasti na nových 
vzdelávacích kurzoch zameraných práve na IT oblasť a oblasť podnikania. Zároveň ich chceme motivovať k potrebe 
celoživotného vzdelávania a neustáleho zdokonaľovania sa ako predpokladu pre úspešné uplatnenie sa na trhu 
práce. Opodstatnenosť realizácie predkladaného projektu potvrdzuje aj skutočnosť, že v rámci Slovenska 
nerealizuje ani jedna stredná škola takéto vzdelávacie kurzy, preto chceme vytvoriť vhodné vzdelávacie prostredie 
pre našich žiakov mimo formálneho vyučovania. 
Prostredníctvom projektu chceme zabezpečiť nevyhnutné technické a materiálne podmienky, ktoré umožnia 
implementáciu nových vzdelávacích kurzov, ako jednej z foriem celoživotného vzdelávania. V rámci týchto 
vzdelávacích kurzov si účastníci, resp. žiaci našej školy v posledných ročníkoch budú môcť osvojiť si vedomosti            
a rozšíriť kompetencie, ktoré im následne pomôžu pri ďalšom stupni vzdelávania, v zlepšení postavenia na trhu 
práce, zvýšení úrovne zamestnateľnosti a zamestnanosti, pomôžu zvýšiť kvalifikačnú úroveň, zlepšiť kvalifikačný 
profil, poprípade inšpirujú a napomôžu im myslieť podnikateľsky a uplatniť sa na trhu práce v pozícií podnikateľa. 

Ďalším problémom je aj nízka úroveň finančnej gramotnosti žiakov stredných odborných škôl a ich nedostatočného 
záujmu o oblasť finančného vzdelávania. Podnikateľský sektor a teda aj členovia Združenia podnikateľov Slovenska 
pociťujú nedostatočnú pripravenosť absolventov škôl. Spoločnou negatívnou črtou vo všetkých sektoroch sú 
chýbajúce podnikateľské zručnosti. Zároveň mladí ľudia nevnímajú, ako jednu z možností, uplatniť sa na trhu práce    
v pozícií podnikateľa. Vážnou príčinou je ich neznalosť postupu na začiatku vlastnej samostatnej zárobkovej 
činnosti, ako aj základné vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie aktivít tohto procesu, 
konkrétne, získanie živnostenského oprávnenia, založenie firmy a jej prevádzkovanie a ďalšie potrebné 
predpoklady pre samostatne zárobkovú činnosť. Pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce v pozícií podnikateľa je 
dôležité byť pripravený a dokázať sa presadiť na základe svojich osobnostných predpokladov, flexibilne reagovať na 
potreby trhu práce a neustále rozvíjať vedomosti a zručnosti s potrebami pracovného trhu. 

Potreba realizácie projektu vznikla na základe analýzy a identifikácií potrieb cieľovej skupiny a súčasných nárokov 
trhu práce. Problém s uplatnením na trhu práce majú najmä mladí ľudia vo veku do 25 rokov, absolventi stredných 
škôl, ktorým častokrát chýba špecializované vzdelanie zamerané pre potreby a požiadavky moderného trhu práce.   
V Košiciach pôsobí viacero spoločností zameraných na IT segment ako napríklad ESET, spol. s r.o., T- Systems 
Slovakia, s.r.o. AT&T, T-Systems Slovakia, s.r.o., NESS KE, s.r.o., Lynx, s.r.o., ktoré majú záujem o kvalifikovaných 
pracovníkov v tejto oblasti. V súčasnosti máme uzatvorené partnerské zmluvy o spoločnej spolupráci s týmito 
organizáciami: NESS KE, s.r.o., T- Systems Slovakia, s.r.o., s Technickou univerzitou v Košiciach, Občianskym 
združenímASIT, ktorí majú záujem podieľať sa na vzdelávaní a poskytovaní konzultácií súvisiacich s trendmi               
a požiadavkami IT trhu s cieľom usmerňovať vzdelávací proces pri výchove IT špecialistov žiadaných na lokálnom      
a globálnom trhu práce. Zároveň tieto spoločnosti na nás apelujú, aby sme vytvorili vzdelávacie kurzy zamerané na 
potreby IT sektora, keďže absolventom stredných škôl chýbajú dostatočné kvalifikačné a odborné predpoklady pre 
potreby profesií v IT oblasti v súlade s aktuálnymi trendmi. Z tejto skutočnosti vyplýva odborno-metodický problém 
riešiť kvalitu a kvantitu praktickej komunikačnej a konverzačnej prípravy žiakov. Najväčšie problémy pri praktickom 
používaní cudzieho jazyka sú v deficite komunikačných zručností. V oblasti IT segmentu sa čaraz viac do popredia 
dostáva problematika internetovej ochrany a počítačových dát. Práve v tejto oblasti sídli v našom regióne viacero 
národných a nadnárodných spoločností, ktoré zaznámenávajú ekonomicky rast a stále väčší dopyt po kvalifikovanej 
pracovnej sile. Mnohé z týchto firiem pôsobia aj na medzináronej úrovni (vytvárajú viacjazyčné softvérové 
produkty, ponúkajú služby zahraničným zákazníkom, a pod.). Príkladom je spoločnosť ESET spol. s r.o., ktorá 
momentálne pôsobí vo viacerých štátoch sveta. Odborné vzdelávanie v oblasti počítačovej a internetovej 
bezpečnosti neponúka žiadna iná stredná škola na Slovensku. 
Po konzultácií s odbornou verejnosťou a s aktuálnym vývojom trhu práce v oblasti informačných technológií 
považujeme za nevyhnutné prispôsobiť odborný vzdelávací proces novým trendom a požiadavkám 
zamestnávateľov. Našim žiakom chceme poskytnúť ucelené informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu 
práce v oblasti počítačovej a internetovej ochrany, ktorá má v našom regióne výrazné zastúpenie. 
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