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1. Sieť škôl a školských zariadení a demografický vývoj 

Sieť škôl a školských zariadení v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku 

2019/2010 

V školskom roku 2019/2020 bolo v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

zaradených v Žilinskom kraji spolu 89 stredných škôl - 30 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 školy 

umeleckého priemyslu, 8 spojených škôl a 47 stredných odborných škôl. Výchovu a vzdelávanie 

realizovalo 88 stredných škôl (Gymnázium A Škrábika, Rajec od školského roku 2018/2019 

neeviduje žiadnych žiakov). Zo zriadených škôl je 59 stredných škôl v ZP ŽSK (čo predstavuje 

66,3%), 12 stredných škôl je v ZP súkromných zriaďovateľov (čo predstavuje 13,5 %), 12 

stredných škôl je v ZP cirkevných zriaďovateľov (čo predstavuje 13,5 %), 4 v ZP Okresného úradu 

v Žiline (čo predstavuje 4,5 %), 1 je v ZP mesta Turčianske Teplice (čo predstavuje 1,1 %) 

a 1 je v ZP mesta Vrútky (čo predstavuje 1,1 %). 

Tabuľka č. 1: Sieť škôl a školských zariadení v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku 

2019/2020 

  
zriaďovateľ gymnáziá 

konzervató

rium, ŠUP 
SOŠ, SŠ spolu 

1. 

št
á

t 

Žilinský samosprávny kraj 15 2 42 59 

2. Okresný úrad Žilina 4 - - 4 

3. Mesto Vrútky 1* - - 1 

4. Mesto Turčianske Teplice 1* - - 1 

spolu štátni zriaďovatelia 21 2 42 65 

5. 

ci
rk

ev
 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 2* - 3 5 

6. 
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské 

Podhradie 

1 

1* 
- - 2 

7. 
Východný dištrikt evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania, Prešov 
2* - - 2 

8. Saleziáni Don Bosca, Slovenská provincia, Bratislava - - 1 1 

9. 
Kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža, 

Trnava 
- - 1 1 

10. 
Kongregácia školských sestier svätého Františka, 

Žilina 
1 - - 1 

spolu cirkevní zriaďovatelia 7 - 5 12 

11. 

fy
zi

ck
á

 a
le

b
o

 p
rá

v
n

ic
k

á
 o

so
b

a
 

JUDr. Ing. Hrivnáková Alena, Dolný Kubín 1 - 1 2 

12. EDUCO NO, s. r. o., Slanická osada - - 1 1 

13. 
Súkromná stredná odborná škola, s. r. o., Dolný 

Kubín 
- - 1 1 

14. OZ Vzdelávanie, Bytča - - 1 1 

15. Ing. Bernadetta Gábrišová, Žilina - - 1 1 

16. Ing. Stanislav Nový, Žilina - - 1 1 

17. Škola s. r. o, Martin - 1 - 1 
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18. Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina - 1 - 1 

19. OZ Pro Scholaris, Žilina - - 1 1 

20. JUVENTAS Žilina, n.o. 1 - - 1 

21. Mgr. art. Eva Ohraďanová, Liptovský Hrádok - 1 - 1 

spolu súkromní zriaďovatelia 2 3 7 12 

Spolu 30 5 54 89 

*je organizačnou zložkou spojenej školy spolu so základnou školou; je spojenou školou 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Tabuľka č. 2: Sieť škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – stredných špeciálnych škôl 

v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku 2019/2020  

 
zriaďovateľ 

praktická 

škola 

odborné 

učilište 
SOŠ spolu 

1. 
Žilinský samosprávny kraj - 1 - 1 

2. 
Okresný úrad Žilina 7 5 1 13 

spolu štátni zriaďovatelia 7 6 1 14 

3. Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila 

a Metoda, Turzovka 
1 - - 1 

cirkevný zriaďovateľ 1 - - 1 

4. PaedDr. Beáta Matušáková 
1 - - 1 

súkromný zriaďovateľ 1 - - 1 

Spolu 9 6 1 16 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

Stredoškolské vzdelávanie v Žilinskom kraji v školskom roku 2019/2020: 

Verejné školy: 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poskytovali 

vzdelávanie spolu v 15 gymnáziách, z ktorých 7 ponúkalo vzdelávanie súbežne v štvorročnej 

a osemročnej forme štúdia, 2 ponúkali vzdelávanie iba v 8-ročnej forme štúdia, 6 vzdelávalo iba 

v štvorročnej forme štúdia a 3 vzdelávali v bilingválnej forme. Vzdelávanie pre oblasť hudobného 

umenia poskytovalo jediné Konzervatórium v Žiline a pre oblasť výtvarného umenia Škola 

umeleckého priemyslu v Ružomberku. Odborné vzdelávanie a príprava bolo poskytované 

v 6 spojených školách a 36 stredných odborných školách, z nich v 3 obchodných akadémiách sa 

vyučovalo aj v bilingválnej forme anglický jazyk. Organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská 

cesta 4, Žilina bola jediná Stredná športová škola v kraji, ktorá vzdelávala v 4-ročnej forme štúdia 

v odboroch 7451 J športové gymnázium a 7471 M športový manažment. Organizačnou zložkou 
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Spojenej školy, Nižná bola Stredná umelecká škola. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

poskytovalo vzdelávanie 1 odborné učilište pri Spojenej škole v Ružomberku. 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline poskytovali na území 

Žilinského kraja vzdelávanie v 2 bilingválnych gymnáziách, v 2 gymnáziách so štvorročnou, 

osemročnou a päťročnou bilingválnou formou štúdia a pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v 7 praktických školách, v 5 odborných učilištiach a 1 strednej odbornej škole pri spojenej škole 

internátnej. 

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice poskytovala na území 

Žilinského kraja vzdelávanie v 1 gymnáziu so štvorročnou a osemročnou formou štúdia, ktoré bolo 

organiačnou zložkou spojenej školy so základnou školou. 

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky poskytovala na území Žilinského kraja 

vzdelávanie v 1 gymnáziu so štvorročnou formou štúdia, ktoré bolo organizačnou zložkou spojenej 

školy so základnou školou. 

Neštátne školy:  

Súkromní zriaďovatelia na území Žilinského kraja poskytovali vzdelávanie v 2 bilingválnych 

gymnáziách a 9 odborných školách, ktoré mali zameranie na ekonomiku a organizáciu, obchod 

a služby a stavebníctvo. Vzdelávanie v oblasti tanečného umenia poskytovalo 1 Súkromné tanečné 

konzervatórium v Liptovskom Hrádku, v oblasti divadelného umenia Súkromná spojená škola 

v Martine s organizačnou zložkou Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium a v oblasti 

výtvarného umenia 2 školy umeleckého priemyslu, z ktorých bola jedna Súkromná škola 

umeleckého priemyslu organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy v Martine a druhá bola 

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – 

autizmom poskytovala nižšie stredné vzdelávanie 1 Súkromná praktická škola v Žiline. 

Cirkevní zriaďovatelia na území Žilinského kraja poskytovali vzdelávanie v 6 gymnáziách, 

z ktorých 1 vzdelávalo iba v štvorročnej forme štúdia, 1 iba v osemročnej forme štúdia, 

2 v štvorročnej aj osemročnej forme, 1 v bilingválnej forme a 1 ponúkalo súbežne štvorročnú 

formu,  bilingválnu päť ročnú formu a osemročnú formu štúdia. 1 gymnázium zaradené v sieti 

vzdelávanie neponúkalo. Zo 7 cirkevných gymnázií je 5 gymnázií organizačnou zložkou spojenej 

školy so základnou školou. Odborné vzdelávanie bolo poskytované v 2 zdravotníckych 

školách, 1 obchodnej akadémii a v 2 stredných odborných školách so zameraním na strojárstvo, 

stavebníctvo, polygrafiu a učiteľstvo a vychovávateľstvo v materskej škole. Pre žiakov 

so zdravotným znevýhodnením poskytovala nižšie stredné vzdelávanie Praktická škola pri Spojenej 

škole v Turzovke. 

 Sieť školských zariadení pre stredné školy v Žilinskom kraji  

Sústavu školských zariadení tvoria: 

- školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času 

a školský internát), 

- špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum a liečebno-

výchovné sanatórium), 

- školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva), 
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- školské účelové zariadenia (škola v prírode, zariadenie školského stravovania a stredisko 

služieb škole). 

Tabuľka č. 3: Školské zariadenia v Žilinskom kraji, ktoré vykonávali činnosť v školskom roku 2019/2020 

školské zariadenie* 
zriaďovateľ 

spolu 
štát 

cirkev 

fyz., 

práv. 

osoba  
obec/ 

VÚC 

pri špeciálnych 

školách/OÚ 

školský internát 16 8 3 1 28 

centrum voľného času 53 2 8 15 78 

centrum špeciálno–pedagogického poradenstva alebo 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
x 12 x 13 25 

základná umelecká škola 25 x x 27 52 

jazyková škola 5 x x 2 7 

školská jedáleň pri SŠ a ŠŠ 42 x 6 2 50 

výdajná školská jedáleň pri SŠ a ŠŠ 8 x 1 x 9 

škola v prírode x x x 1 1 

diagnostické centrum 2 x x x 2 

liečebno-výchovné sanatórium 1  x x x 1 

Spolu 152 22 18 61 253 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 2019 

 

* uvádzané bez  školských zariadení pri špeciálnych stredných internátnych školách, ktoré ponúkajú vzdelávanie 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Počet žiakov v stredných školách v Žilinskom kraji 

V Žilinskom kraji študovalo v školskom roku 2019/2020 v 88 stredných školách spolu 29 175 

žiakov, z toho 9 964 žiakov na gymnáziách, 942 na konzervatóriách, školách umeleckého 

priemyslu, resp. v umeleckých odboroch a 18 269 žiakov na stredných odborných a spojených 

školách. V porovnaní so školským rokom 2018/2019 zaznamenávame celkovo pokles počtu žiakov 

o 870, čo predstavuje ročný pokles o 2,9%. V porovnaní so školským rokom 2017/2018 

zaznamenávame celkovo pokles počtu žiakov o 1 865, čo predstavuje pokles o 6%. 

Tabuľka č. 4: Počet žiakov stredných škôl v školskom roku 2019/2020 

zriaďovateľ gymnáziá 
umelecké školy, 

konzervatóriá 
SOŠ spolu 

Žilinský samosprávny kraj 5 585 594 15 772 21 951 

Okresný úrad Žilina 2 214 x x 2 214 

mesto Vrútky 89 x x 89 

mesto Turčianske Teplice 126 x x 126 

Cirkev 1 758 x 1 312 3 070 

fyzická alebo právnická osoba 192 348 1 185 1 725 

Spolu 9 964 942 18 269 29 175 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 
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Graf č. 1: Zastúpenie zriaďovateľov v Žilinskom kraji v školskom roku 2019/2020 podľa počtu žiakov 

stredných škôl  

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Z vyššie uvedeného vyplynulo, že Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom 

stredného vzdelávania. Z celkového počtu žiakov študujúcich na území Žilinského kraja študovalo 

na gymnáziách a na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja 75,3% žiakov, v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu 

v Žiline študovalo 7,6 % žiakov, v škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice 

študovalo 0,4 % žiakov, v školách cirkevných zriaďovateľov študovalo 10,5 % žiakov, v škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky študovalo 0,3 % žiakov a v školách súkromných 

zriaďovateľov študovalo 5,9 % žiakov.  

V porovnaní s minulým školským rokom zaznamenal pokles žiakov Žilinský samosprávny kraj 

o 0,6% a mesto Turčianske Teplice o 0,1%; mesto Vrútky zostalo bez zmeny percentuálneho 

podielu. Ostatní zriaďovatelia zaznamenali mierny nárast podielu počtu žiakov – súkromní 

zriaďovatelia o 0,2%, cirkevní zriaďovatelia o 0,4% a Okresný úrad v Žiline o 0,1%. 

Tabuľka č. 5: Podiel gymnaziálneho, umeleckého a odborného vzdelávania v kraji v školskom roku 

2019/2020 podľa zriaďovateľa 

75,3%

7,6%

0,4%

10,5%
0,3% 5,9%

Žilinský samosprávny kraj

Okresný úrad Žilina

mesto Turčianske Teplice

cirkev

mesto Vrútky

fyzická alebo právnická osoba

zriaďovateľ 
gymnaziálne 

vzdelávanie 

umelecké 

vzdelávanie 

stredné odborné 

vzdelávanie 

Žilinský samosprávny kraj 25,4% 2,7% 71,9% 

Okresný úrad Žilina 100 % 0% 0 % 

Mesto Vrútky 100 % 0% 0 % 

Mesto Turčianske Teplice 100 % 0% 0 % 

cirkev 57,2% 0% 42,8% 
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Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 
Graf č. 2: Podiel gymnaziálneho, umeleckého a odborného vzdelávania v školskom roku 2019/2020 spolu 

za celý Žilinský kraj 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 Demografický vývoj 

 

V Žilinskom kraji bol za posledných 10 školských rokov počet žiakov prijatých do 1. ročníka 

v priemere vyšší ako bol počet žiakov končiacich základné školy (viď tabuľka). Z uvedeného 

vyplýva, že fluktuácia žiakov končiacich ZŠ v Žilinskom kraji do iných krajov je minimálna. 

 

Tabuľka č. 6: Demografia vs. prijatí žiaci do 1. ročníka za posledných 10 rokov  

školský rok 
počet žiakov 

končiacich ZŠ 

počet žiakov prijatých 

do 1. ročníka SŠ 
rozdiel % 

2010/2011 7 854 8 070 + 216 + 2,8 

2011/2012 7 408 7 634 + 226 + 3% 

2012/2013 7 009 7 279 + 270 + 3,8% 

2013/2014 6 969 7 258 + 289 + 4% 

2014/2015 6 561 7 022 + 461 + 7% 

2015/2016 6 547 7 046 + 499 + 8% 

2016/2017 6 138 6 428 + 290 + 4,7% 

2017/2018 5 950 6 289 + 339 + 5,7% 

2018/2019 5 906 6 574 + 668 + 11,3% 

2019/2020 5 824 5 984 +160 +2,67 % 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ, 2019 

34,2%

62,6%

3,2%

gymnaziálne vzdelávanie odborné vzdelávanie umelecké

fyzická alebo právnická osoba 11,1% 22,2% 68,7% 

spolu za celý kraj 34,2% 3,2% 62,6% 
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Demografický vývoj na najbližších 9 rokov naznačuje prvé dva nastávajúce roky len mierny 

nárast. Ďalšie dva roky by mali priniesť výraznejší nárast cca o 400 žiakov ročne a ďalších 5 rokov 

ukazuje rapídnejší nárast a jeho hodnota je každý rok na hranici 7 000 žiakov. Pre počet 

potenciálnych žiakov prijímaných do 1. ročníka stredných škôl je potrebné počítať so zmenou nadol 

po 5. ročníku základnej školy, keď 5% populačného ročníka odchádza študovať na osemročnú 

formu gymnázia resp. konzervatória, rovnako mierny pokles nastáva aj odchodom žiakov 

8. ročníkov na bilingválnu formu štúdia. 

Tabuľka č. 7: Demografický vývoj na roky 2020 – 2029 – potenciálni žiaci 1. ročníkov stredných škôl 

región 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 

KYSUCE 1 115 1 141 1 157 1 200 1 198 1 204 1 143 1 095 1 147 

ORAVA 1 485 1 457 1 560 1 516 1 682 1 719 1 710 1 668 1 747 

LIPTOV 1 030 980 1 102 1 105 1 188 1 175 1 203 1 177 1 253 

POVAŽIE 1 525 1 616 1 762 1 747 1 901 1 984 1 910 1 986 2 017 

TURIEC 717 795 876 857 990 992 984 1 020 1 042 

spolu 5 872 5 989 6 457 6 425 6 959 7 074 6 950 6 946 7 206 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Graf č. 3: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2020 – 2029 – Žilinský kraj 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Graf č. 4: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2020– 2029 – Kysuce 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 
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Graf č. 5: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2020 – 2029 – Orava

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Graf č. 6: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2020 – 2029 – Liptov 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Graf č. 7: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2020 – 2029 – Horné Považie 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Graf č. 8: Počet potenciálnych žiakov 1. ročníka na strednej škole na roky 2020 – 2029 – Turiec 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 
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 Všeobecné vzdelávanie  

Súčasný stav  

ŽSK dodržal aj v školskom roku 2019/2020 v rámci škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

podiel všeobecného vzdelávania na úrovni 25,4 % a v rámci stredných škôl v územnej pôsobnosti 

ŽSK na úrovni 34,2 %. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa tak podiel 

gymnaziálneho vzdelávania zvýšil len o 0,2 % . 

Celkovo študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 29 175 žiakov, z toho na gymnáziách 

v územnej pôsobnosti ŽSK študovalo 9 964 žiakov, čo predstavuje 34,2% z celkového počtu žiakov 

na stredných školách v kraji. 

Graf č. 9: % podiel všeobecného a odborného vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK 

v školskom roku 2019/2020 

 

 Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

V gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK študovalo celkovo 5 585 žiakov, čo 

predstavuje 25,4 % z celkového počtu žiakov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK. 

Graf č. 10: % podiel všeobecného a odborného vzdelávaných v stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK v šk. roku 2019/2020 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

Percentuálne zastúpenie podielu vzdelávaných žiakov v gymnáziách v územnej pôsobnosti ŽSK 

rozdelené podľa zriaďovateľov môžeme vidieť na nasledovnom grafe.  
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Graf č. 11: Podiel vzdelávaných žiakov v gymnáziách podľa zriaďovateľa v šk. roku 2019/2020 

  

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

Na stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK študovalo v školskom roku 2019/2020 celkovo 

29 175 žiakov, z toho 9 964 žiakov študovalo v 29 gymnáziách v územnej pôsobnosti ŽSK, 

1 cirkevné gymnázium vzdelávanie neponúkalo (Gymnázium A. Škrábika, Rajec).  

Na gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK študovalo 5 585 žiakov (56 %); 2 214 žiakov 

(22 %) študovalo v gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina; 1 758 

žiakov (18 %) v cirkevných gymnáziách; 192 žiakov (1,9 %) v súkromných gymnáziách; 126 

žiakov (1,2 %) v Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach a 89 žiakov (0,9%) 

v Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach.  

Tabuľka č. 9: Prehľad gymnázií v územnej pôsobnosti Žilinského kraja v šk. roku 2019/2020 

Zriaďovateľ 
počet 

gymnázií 

počet škôl a počet žiakov 2019/2020 

4 - ročná 

forma 

8-ročná 

forma 

5-ročná 

bilingválna 

forma 

8 - ročná 

bilingválna 

forma 

Spolu počet žiakov 

štátne – ŽSK 16* 
14 10 4  

5 585 
3 427 1 969 189  

štátne - OÚ Žilina 4 
2 2 4  

2 214 
614 314 1 286  

štátne-mesto Vrútky 1** 
1 

  
 

89 
89 

  
 

štátne - mesto 

Turčianske Teplice 
1** 

1 1 
  126 

40 86 
  

cirkevné 7** 
4 4 2 1 

1 758 
576 486 516 180 

súkromné  2   
2 

 192 

  
192 

 

Spolu 31 
22 17 10 1 

9 964 
4 746 žiakov 2 855 žiakov 2 183 žiakov 180 žiakov 

56%

22%

0,9%

1,2%

18% 1,9%

ŽSK OÚ ZA mesto Vrútky mesto Turčianske Teplice cirkev fyzická alebo právnická osoba
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47,6%

28,6%
22%

1,8%

4-ročná 8-ročná 5-ročná bilingválna 8-ročná bilingválna

*vrátane Strednej športovej školy, organizačnej zložky Spojenej školy v Žiline, ktorá vyučovala  odbor 7902 J 77 

gymnázium – šport a 7451 J športové gymnázium 

**vrátane gymnázií, ktoré sú súčasťou spojených škôl 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

V 4-ročnej forme gymnaziálneho vzdelávania študovalo celkovo 4 746 žiakov – 47,6% 

z celkového počtu gymnazistov, v 8-ročnej forme študovalo spolu 2 855 žiakov - 28,6%; v 5-ročnej 

bilingválnej forme študovalo celkovo 2 183 žiakov – 22 % a v 8-ročnej bilingválnej forme 

študovalo 180 žiakov – 1,8 % z celkového počtu žiakov. 

Graf č. 12: Podiel vzdelávaných žiakov podľa formy štúdia v školskom roku 2019/2020 

 

 

 

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom 

Počty žiakov v gymnáziách s 8-ročnou formou štúdia sa každoročne odvíjajú od určenia návrhu 

počtu žiakov prvých ročníkov pre nasledujúci školský rok orgánom miestnej štátnej správy 

v školstve – Okresným úradom v Žiline na základe kritérií a po prerokovaní s príslušným 

zriaďovateľom. Ten následne rozpíše počet žiakov určený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, ktorý predstavuje 5% príslušného populačného ročníka pre jednotlivé gymnáziá 

s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a predloží návrh rozpisu 

s odôvodnením a písomným záznamom z prerokovaní so zriaďovateľmi Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR do 30. októbra.  

Za posledné tri roky evidujeme celkový pokles počtu žiakov v tejto forme štúdia, ktorý je 

spôsobený demografickým poklesom populačných ročníkov. Sú školy, ktoré zaznamenávajú 

každoročný pokles a školy, ktoré si počty zachovávajú na približne rovnakej úrovni a školy, ktorým 

počty žiakov napriek klesajúcej demografii narastajú (viď tabuľka č. 10 nižšie). 

Na základe štatistík Eduzberu a porovnania počtu žiakov v prvých ročníkoch s počtom žiakov 

v sekunde, resp. kvinte je zrejmé, že niektoré gymnáziá (tie, ktorým rapídnejšie klesá počet žiakov) 

s osemročným vzdelávacím programom sú využívané na prijatie na uvedenú formu štúdia 

a následne v septembri alebo po ukončení prímy príp. kvarty realizujú prestup na iné gymnáziá 

s danou formou štúdia. Osemročný vzdelávací program je určený najmä pre žiakov s vynikajúcimi 

výsledkami už na základnej škole, aby mohli vo svojom rozvoji pokračovať. Aj napriek tomu, že 

táto forma štúdia je určená pre žiakov s vynikajúcimi výsledkami je zarážajúce, že niektoré školy 

s osemročným vzdelávacím programom vyhlasujú 2. termín prijímacích skúšok na nenaplnený 
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počet miest. Uvedená skutočnosť by mala byť preskúmaná pri určení počtu žiakov do prvého 

ročníka tejto formy štúdia. 

 

Tabuľka č. 10: Prehľad gymnázií s 8-ročnou formou štúdia v územnej pôsobnosti ŽSK s počtom žiakov 

za posledné tri školské roky – 2017/2018 až 2019/2020 

  
 gymnáziá s 8-ročnou formou štúdia 

počet žiakov 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

št
á

tn
e
 

 Žilinský samosprávny kraj       

 Gymnázium, Bytča 133 123 123 

 Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina 476 473 468 

 Gymnázium, Ružomberok 203 196 191 

 Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš 174 173 172 

 Gymnázium, Liptovský Hrádok 101 96 73 

 Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 177 170 160 

 Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 203 213 200 

 Gymnázium, Tvrdošín 128 131 123 

 Gymnázium J. Lettricha, Martin 466 457 459 

 spolu 2 061 2 032 1 969 

 Okresný úrad, Žilina 
 

  

 Gymnázium J.M. Hurbana, Čadca 154 163 169 

 Gymnázium M. Hattalu, Trstená 157 152 145 

 spolu 311 315 314 

 Mesto Turčianske Teplice    

 Gymnázium M. Galandu, Turčianske Teplice 125 111 86 

 spolu  štátne gymnáziá 2 497 2 458 2 369 

ci
rk

ev
n

é 

 Rímsko-katolícka cirkev, Spišská diecéza    

 Gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín 145 135 126 

 Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok 163 158 150 

 spolu 308 293 176 

 Východný dištrikt ECAV    

 Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš 168 174 180 

 Rímsko-katolícka cirkev, Žilinská diecéza    

 Gymnázium A. Škrábika, Rajec 12 0 0 

 Kongregácia Školských sestier sv. Františka, Žilina    

 Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 224 220 210 

 spolu cirkevné gymnáziá 712 687 666 

  SPOLU 3 209 3 145 3 035 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 
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Tabuľka č. 11: Porovnanie vývoja počtu žiakov gymnázií jednotlivých zriaďovateľov v územnej 

pôsobnosti Žilinského kraja za posledných 5 rokov 

zriaďovateľ Spolu 

2015/2016  2015/2016 

2016/2017 

2016/2017 

2017/2018 

2017/2018 

2018/2019 

2018/2019  

2019/2020 

2015/2016 +/-   

2019/2020            % 

štátne - ŽSK 6 255 6 010 (-245) 5 975 (-35) 5 823 (-152) 5 585(-238) 5 585(-670) - 10,7% 

štátne-OÚ 

Žilina 

2 294 2 267 (-27) 2 269 (+2) 2 242 (-27) 2 214 (-28) 2 214 (-80) - 3,5% 

štátne -

mesto 

Vrútky 

92 86 (-6) 94 (+8) 102 (+8) 89 (-13) 89 (-3) - 3,2% 

štátne - 

mesto 

Turčianske 

Teplice 

136 129 (-7) 159 (+30) 141(-18) 126 (-15) 126 (-10) - 7,3% 

cirkevné 1 637 1 697 (+60) 1 807(+110) 1 793 (-14) 1 758 (-35) 1 758(+121) + 7,4% 

súkromné  191 185 (-6) 207 (+22) 189 (-18) 192 (+3) 192 (+1) + 0,5% 

spolu 10 605 10 374 (-369) 10 511(+137) 10 290 (-221) 9 964(-326) 9 964(-641) - 6 % 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

Vývoj počtu žiakov za jednotlivé školské roky 2015/216 – 2019/2020 zobrazuje tabuľka č.11. 

Pri porovnaní vývoja počtu žiakov gymnázií podľa jednotlivých zriaďovateľov v územnej 

pôsobnosti ŽSK za posledných 5 školských rokov zaznamenali najvyšší pokles počtu žiakov 

gymnáziá v ZP ŽSK - 10,7%. Mierny pokles žiakov zaznamenali aj gymnáziá v ZP OÚ v Žiline –

3,5%, gymnáziá v ZP miest Vrútky –3,2% a Turčianske Teplice -7,3%. Nárast počtu žiakov 

v priebehu posledných 5 školských rokov zaznamenali súkromné gymnáziá +0,5%, rovnako aj 

v gymnáziách cirkevných zriaďovateľov stúpol počet žiakov o 7,4%. Celkovo za uvedené obdobie 

poklesol počet žiakov v gymnáziách o 6%.  

 

Tabuľka č. 12: Naplnenosť určeného najvyššieho počtu žiakov 1. ročníkov v gymnáziách v územnej 

pôsobnosti Žilinského kraja pre školský rok 2019/2020, ktorým ŽSK počet žiakov určuje 

zriaďovateľ 

gymnáziá 

určený najvyšší 

počet žiakov 

Upravený počet 

MŠVVaŠ SR 

k 15. 9. 2019 - 

EDUZBER 
% naplnenia 

ŽSK 856 856 855 99,9% 

súkromní 40 40 58 145% 

cirkevní 227 240 244 101,6% 

mestá 0 34 36 105,9% 

OÚ Žilina 284 284 304 107% 

spolu 1 407 1 454 1 497 102,9% 

*nie sú zahrnuté 1. ročníky  8-ročnej formy štúdia a gymnáziá, ktorým ŽSK neurčuje najvyšší počet žiakov 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 
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V rámci určovania najvyššieho počtu žiakov 1. ročníkov stredných škôl odbor školstva a športu 

ŽSK určil 25 gymnáziám a 1 strednej športovej škole v územnej pôsobnosti ŽSK celkovo 1 407 

žiakov 1. ročníkov štvorročného a päťročného štúdia. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 

SR tento počet pre cirkevných a mestkých zriaďovateľov navýšilo o 47, čím bol konečný určený 

počet žiakov 1 454. Podľa údajov EDUZBER-u k 15.9.2019 bolo celkovo prijatých 1 497 žiakov 

do 1. ročníka štvorročného a päťročného štúdia. Okrem škôl v ZP ŽSK prijali školy všetkých 

ostatných zriaďovateľov žiakov nad určený najvyšší počet, čím porušili určenie počtu žiakov 

v zmysle kompetencie, ktorá je pre ŽSK preneseným výkonom štátnej správy. 

ŽSK dodržal 25,4% podiel gymnaziálneho vzdelávania v školách vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. V rámci stredných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK cieľ nebol splnený, pretože 

v školskom roku 2019/2020 podiel gymnaziálneho vzdelávania vo vzťahu k odbornému 

vzdelávaniu predstavoval nie 30%, ale  až 34,2 %. Dôvodom nesplnenia cieľa je skutočnosť, že 

napriek správne nastavenému najvyššiemu určeniu počtu žiakov ostatní zriaďovatelia nedodržiavajú 

určené počty žiakov 1. ročníkov a prijímajú žiakov nad rámec odporúčaného počtu. Výnimku 

predstavuje prestup žiaka na inú strednú školu podľa § 35 školského zákona (za podmienky 

dodržania maximálneho počtu žiakov v triede alebo skupine študijných/učebných odborov podľa 

platnej legislatívy.) 

 

Maturitná skúška  

V školskom roku 2019/2020 v rámci bezpečnostných opatrení súvisiacich s ochorením COVID 

19 a vyhlásenou mimoriadnou situáciou v Slovenskej republike, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR rozhodlo o prerušení vyučovania na školách a v školských zariadeniach 

od 16. marca 2020 do 22. júna 2020.Maturitná skúška bola vykonaná administratívne, resp. ústnou 

formou internej časti maturitnej skúšky. Výslednú maturitnú známku získali študenti ako 

aritmetický priemer známok z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov, pričom sa do 

priemeru započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov. V prípade nespokojnosti, resp. nesúhlasu mohol žiak požiadať o vykonanie 

maturitnej skúšky pred predmetovou maturitnou komisiou.  

 

V 59 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo v roku 2020 celkom 4 447 

maturantov, z nich na gymnáziách 1 126. Z celkového počtu maturantov absolvovalo 98,6% 

maturitnú skúšku administratívnym spôsobom. O vykonanie ústnej maturity požiadalo 60 žiakov. 

Z nich sa 28 žiakov rozhodlo pre túto možnosť, pretože neboli spokojní s vypočítaným hodnotením 

a výslednou známkou. Išlo o snahu zlepšiť si známku v predmetoch slovenský jazyk, matematika, 

anglický, nemecký jazyk, francúzsky jazyk a fyzika. 27 žiakov sa prihlásilo na konanie maturitnej 

skúšky z jazyka na vyššej úrovni B2 a 5 žiaci požiadali o maturitu z dobrovoľného, piateho 

predmetu, rovnako išlo o cudzie jazyky – nemecký a ruský jazyk. 

 

Vzdelávanie v cudzích jazykoch  

V bilingválnej forme štúdia sa v školskom roku 2019/2020 na gymnáziách vzdelávalo celkovo 

2 351 žiakov v 95 triedach, z toho na gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK študovalo 189 

žiakov (8 %), na súkromných gymnáziách 180 žiakov (7,7 %), na cirkevných gymnáziách študovalo 
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696 žiakov (29,6 %) a na gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina 

študovalo 1 286 žiakov (54,7%).  

 

Graf č. 13: Prehľad bilingválneho vzdelávania v gymnáziách podľa zriadovateľov v školskom roku 

2019/2020

 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

V školskom roku 2019/2020 sa v bilingválnej forme štúdia vzdelávalo celkovo 2 834 žiakov 

v 117 triedach z toho na gymnáziách študovalo 2 351 žiakov v 95 triedach, čo predstavuje 83 % 

žiakov študujúcich v bilingválnej forme a zvyšných 483 žiakov, čo predstavuje 17 % žiakov, 

študovalo v 22 triedach v obchodných akadémiách. 

Najviac žiakov a to 2 268 študovalo v anglickom jazyku (80%), 308 žiakov študovalo 

v španielskom jazyku (10,9%), 220 žiakov vo francúzskom jazyku (7,8%) a 38 žiakov v ruskom 

jazyku (1,3%). 

Tabuľka č. 13: Prehľad bilinvgálneho vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti ŽSK 

v školskom roku 2019/2020 

      jazyk počet 

žiakov 

počet 

tried 

št
á

tn
e
 

 Žilinský samosprávny kraj       

 Gymnázium V. P. Tótha, Martin anglický 79 3 

 Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín anglický 72 3 

 Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo ruský 20 1 

 Gymnázium, Rajec ruský 18 1 

 Obchodná akadémia, Žilina anglický 173 8 

 Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca anglický 154 7 

 Obchodná akadémia, Martin anglický 78 3 

 spolu 594 26 

 Okresný úrad, Žilina 
 

  

 Gymnázium J.M. Hurbana, Čadca anglický 282 10 

 Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany anglický 476 20 

 Gymnázium M. Hattalu, Trstená španielsky 94 5 

 Gymnázium bilingválne, Žilina francúzsky 220 7,5 

8%

54,7%

7,7%

29,6%

ŽSK OÚ Žilina súkromné cirkevné
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 španielsky 214 7,5 

 spolu 1 286 50 

sú
k

ro
m

n
é
 

 EDUCO, n. o, s.r.o. 
 

  

 Súkromná spojená škola - OA, Slanická osada anglický 78 4 

 JUDr. Alena Hrivnáková 
 

  

 Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok anglický 68 4 

 JUVENTAS Žilina, n.o. 
 

  

 Súkromné gymnázium, Žilina anglický 112 5 

 spolu 258 13 

ci
rk

ev
n

é
  Východný dištrikt ECAV 

 
  

 Evanjelické gymnázium pri ESŠ, Liptovský Mikuláš anglický 437 18 

 Evanjelické gymnázium pri ESŠ, Martin anglický 259 10 

 spolu 696 28 

   SPOLU 2 834 117 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

Graf č. 14: Prehľad bilingválneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020 podľa vyučovacieho jazyka 

 
 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 

 

 

Využitie disponibilných hodín 

Gymnáziá využívali disponibilné hodiny predovšetkým na posilnenie všeobecno-vzdelávacích 

predmetov. Všeobecno-vzdelávacie predmety boli dotované aj v rámci voliteľných predmetov. 

Najviac bola podporovaná oblasť matematiky, práce s informáciami a prírodných vied 

46,9% disponibilných hodín; 22,7% disponibilných hodín podporovalo oblasť jazyka 

a komunikácie, najmä výučbu cudzích jazykov; 23,1% disponibilných hodín podporovalo oblasť 

človeka a spoločnosti (DEJ, OBN, GEO,ETV). 7,3% disponibilných hodín bolo venovaných oblasti 

zdravého životného štýlu, telesnej športovej výchovy, regionálnej, technickej, environmentálnej 

a mediálnej výchovy, umeniu, osobnostnému rozvoju a koučingovým kompetenciám  

Najvyššia dotácia disponibilných hodín bola v predmete matematika – 10,1% hodín. 

80%

10,9%

7,8% 1,3%

anglický jazyk španielsky jazyk francúzsky jazyk ruský jazyk
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Graf č. 15: – Využitie disponibilných hodín na gymnáziách v školskom roku 2019/2020 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 
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 Odborné vzdelávanie a príprava 

Súčasný stav  

Na stredných odborných školách (44) v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK študovalo v tomto 

školskom roku 16 366 žiakov vrátane konzervatórií a umeleckých škôl, čo predstavuje pokles o 633 

žiakov oproti minulému školskému roku. 

Odborné vzdelávanie a príprava je jedným z hlavných nástrojov aktívnej politiky každej krajiny. 

Slúži na prekonanie nesúladu medzi dopytom a ponukou práce, zlepšenie zamestnateľnosti 

absolventov stredných škôl, napĺňanie požiadaviek trhu práce a na zvýšenie kvalifikácie 

a adaptability zamestnancov. 

Duálny systém vzdelávania je preto jeden z najlepšie aplikovateľných prvkov ako prepojiť 

získané všeobecné poznatky zo štúdia s praxou. Stal sa jednou z hlavných priorít v odbornom 

vzdelávaní a príprave, nielen v Žilinskom samosprávnom kraji, ale aj v celej Slovenskej republike. 

Úlohou Žilinského samosprávneho kraja je postupne implementovať do vzdelávacieho procesu 

inovatívne prvky, ktoré pomôžu absolventom stredných škôl pri ich štarte do pracovného života. 

„Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca 

stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v 

školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné 

odstrániť súčasný hendikep. Za ten je potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich 

dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia.“ 

 

Graf č. 16: – Systém duálneho vzdelávania 

 

Zdroj:  ŠIOV 
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Žilinský samosprávny kraj patrí medzi lídrov v duálnom vzdelávaní. V aktuálnom školskom 

roku 2019/2020 sa v kraji v systéme duálneho vzdelávania vzdelávalo spolu 1 295 žiakov v 21 

stredných odborných školách (20 stredných odborných škôl v ZP ŽSK) u 228 zamestnávateľov. 

Počet škôl zapojených do tohto systému každým rokom rastie, čo je pozitívnym výsledkom 

stratégie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Odbor školstva a športu ŽSK sa v školskom roku 2019/2020 aktívne podieľal na spolupráci 

so strednými odbornými školami a ďalšími partnermi pri zaraďovaní nových odborov, ale aj 

optimalizácií súčasných študijných odborov, ktoré zabezpečia prepojenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu s podnikateľskou a výrobnou sférou a naplnia požiadavky regionálnych zamestnávateľov. 

Žilinský kraj 

aktuálne  

k 1. 4. 2020 

celkový počet SOŠ v 

SDV za región/z toho so 

žiakmi 

celkový počet škôl s 

označením COVP za 

región 

celkový počet 

prevádzok v SDV za 

región   

celková ponuka 

učebných miest 

2020/2021 za región 

21/21 14 236 788 

 

Tabuľka 14:  Porovnanie počtu žiakov v SDV za posledné 2 školské roky 

Región 2018/2019 2019/2020 nárastu počtu žiakov 

Počet žiakov Počet žiakov Nárast žiakov % nárast 

Liptov 80 131 51 63,75% 

Turiec 244 605 361 147,95% 

Kysuce 233 269 36 15,4% 

Horné Považie 59 110 51 86,44% 

Orava 172 180 8 4,65% 

spolu 788 1 295 507 64,34% 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

Tabuľka č. 15.: Počet žiakov v SDV v šk. roku 2019/2020 podľa regiónov, údaje k 30.03.2020 

Región  Názov školy 1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet 

zamestnaných  

T U R I E C  1. Spojená škola, Martin 77 37 63 25 125 

2. SOŠ dopravná, Martin - 

Priekopa 

35 21 11 6 32 

3. SOŠ obchodu a služieb, Martin 27 31 6 0 9 

4. Obchodná akadémia, Martin 61 71 70 64 18 

H O R N É              

P O V A Ž I E  

5. SOŠ elektrotechnická, Žilina 11 0 0 0 0 

6. SOŠ stavebná, Tulipánova, 

Žilina 

6 0 0 2 8 

7. Hotelová akadémia, Žilina 6 0 0 0 0 

8. SOŠ podnikania, Žilina 15 10 14 0 0 

9. Spojená škola, Žilina - Bytčica 2 0 0 0 0 

10. SOŠ dopravná, Žilina 20 14 10 0 2 
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D O L N Ý             

K U B Í N  

11. SOŠ polytechnická, Dolný 

Kubín - Kňažia 

37 55 45 25 2 

12. Spojená škola, Tvrdošín 5 0 0 0 0 

13.Súkromná spojená škola 

EDUCO, Námestovo 

8 0 0 0 0 

14. Spojená škola, Nižná 5 0 0 0 0 

K Y S U C E  15. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové 

Mesto 

44 49 45 38 124 

16. SOŠ technická Čadca 19 22 24 20 85 

17. SOŠ obchodu a služieb, Čadca 4 2 2 0 8 

L I P T O V 18. SOŠ polytechnická, 

Ružomberok 

12 0 0 0 0 

19. Hotelová akadémia, Liptovský 

Mikuláš 

41 35 14 0 0 

20. SOŠ polytechnická, Liptovský 

Mikuláš 

13 4 4 3 0 

21. Obchodná akadémia, Liptovský 

Mikuláš 

5 0 0 0 0 

  

  

453 351 308 183 413 

SPOLU žiakov v SDV 1 295  

SPOLU škôl zapojených do SDV v ŽSK 21 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

 

Najväčší zamestnávatelia (s najvyšším počtom žiakov v SDV):  

 

1. Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o., Kysucké Nové Mesto -  mechanik nastavovač, mechanik 

mechatronik, 

2. KIA Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom – špecialista automobilovej výroby, 

mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení, 

3. Miba Sinter Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín – mechanik nastavovač, nástrojár, mechanik 

strojov a zariadení, mechanik mechatronik, 

4. Železnice Slovenskej republiky a. s., Bratislava - operátor prevádzky a ekonomiky 

dopravy, železničiar, mechanik elektrotechnik, 

5. ŽOS Vrútky, a. s., Vrútky – mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, 

6. Tatry mountain resorts, a. s., Liptovský Mikuláš – čašník servírka, kuchár, 

7. CBA VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš – obchodný pracovník, predavač, 

8. COOP Jednota, Bratislava - obchodný pracovník, predavač, 

9. ECCO Slovakia, a. s., Bratislava – technik obuvníckej výroby, 

10. Mondi SCP, a. s., Ružomberok – chemik operátor.  

 

Najžiadanejšie odbory v SDV podľa počtu žiakov: 

V súčasnoti medzi najžiadanejšie odbory v rámci systému duálneho vzdelávania patrí mechanik 

nadstavovač, mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik. V týchto odboroch zaznamenavajú 

nárast aj na školách ako Spojená škola v Martine, kde v spomínaných odboroch v systéme duálneho 

vzdelávania študuje v školskom roku 2019/2020 celkom 99 žiakov, na Strednej odbornej škole 

polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej študuje 116 žiakov. Ďalšími vyhľadávaným odborom je 
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obchodný pracovník. V spomínanom odbore študuje celkovo 33 žiakov na Hotelovej akadémií 

v Liptovskom Mikuláši, ale aj odbory ako čašník/servírka a kuchár, ktoré napríklad na Hotelovej 

akadémií v Liptovskom Mikuláši, v ktorých študuje celkovo 57 žiakov. 

Obrázok č. 1 :Percento pracujúcich absolventov v Žilinskom regióne po ukončení štúdia na SOŠ 

Zdroj: www.uplatnenie.sk 

 

Stredné odborné školy v územnej pôsobnosti ŽSK sa každoročne zúčastňujú Búrz 

informácií/stredných škôl, ktoré sa konajú vo všetkých okresných mestách kraja. Rovnako ako 

v minulom školskom roku aj v školskom roku 2019/2020 sa na stredných školách uskutočnili Dni 

otvorených dverí.  

V systéme skvalitňovania výučby na stredných odborných školách v ŽSK sa odbor školstva 

a športu snaží využívať dostupné finančné prostriedky na obnovenie materiálno-technického 

vybavenia a najnovších technológií do stredných odborných škôl. V školskom roku 2019/2020 

vznikli špecializované učebne, ktoré zvýšili kvalitu vzdelávania v Martine a Ružomberku.  

Na Spojenej škole v Martine bola zriadená špecializovaná učebňa na meranie strojárskych 

súčiastok. Jej vybavenie zvýši kvalitu vzdelávania martinských študentov. Nájdu v nej manuálny 

súradnicový prístroj, ktorý zvláda širokú škálu meracích aplikácií. Partnerom projektu je Nadácia 

KIA Motors Slovakia. Finančné prostriedky na workoutové ihrisko a špecializovanú učebňu 

strojárskej metrológie pomocou 3D merania škola získala: 15 000 € - KIA motors Slovakia, 5 500 € 

- projekt Žilinského samosprávneho kraja „Vráťme šport do škôl 2019“, 11 000 € - podnikateľská 

činnosť školy. Nová je aj chemická učebňa v Strednej odbornej škole polytechnickej 

v Ružomberku, ktorá slúži pre potreby nového študijného odboru chemik operátor. Učebňu 

vybavila potrebnými prístrojmi spoločnosť Mondi SCP a. s. Ružomberok, kde sa žiaci školy 

pripravujú v systéme duálneho vzdelávania. 

 

Odbor školstva a športu každoročne vytvára priestor pre uzatváranie memoránd s cieľom 

skvalitňovať edukačný proces v stredných školách. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) 

http://www.uplatnenie.sk/
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a Žilinský samosprávny kraj tak uzavreli memorandum o spolupráci pri rozvoji odborného 

a duálneho systému vzdelávania. V októbri 2019 teda bolo podpísané Memorandum o transformácii 

odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku. 

Jeho cieľom je efektívne vzdelávanie mladých ľudí s dôrazom na odbornú prax. Dokument medzi 

ŽSK a ŠIOV má podporiť spoluprácu zainteresovaných strán pri budovaní funkčného systému 

odborného vzdelávania v súlade s hospodárskou stratégiou štátu.  

Dňa 29.04.2020 bolo taktiež podpísané trojstranné Memorandum o spolupráci medzi Žilinským 

samosprávnym krajom, Strednou odbornou školou lesníckou a drevárskou Jozefa Dekréta 

Matejovie v Liptovskom Hrádku a Mestom Liptovský Hrádok pri údržbe, prevádzkovaní a podpore 

objektu Hrádockého arboréta. Predmetom memoranda je rozvoj hrádockého arboréta vzájomnou 

spoluprácou za účelom zachovania, ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Odbor školstva a športu ŽSK aj naďalej realizoval viaceré aktivity v oblasti výchovného 

a kariérneho poradenstva. K najvýznamnejším patril Seminár výchovných a kariérnych poradcov 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s odborom 

školstva a športu ŽSK na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Pozvanie prijalo viac než 40 kariérnych 

poradcov a zástupcovia Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej 

„CPPaP“) zo ŽSK. Kariérni poradcovia tak získali nové poznatky a impulzy do ich práce, ktoré sa 

stali ich profesijnou a osobnostnou výzvou. V práci s kariérnymi poradcami a výchovnými 

poradcami na stredných školách, má odbor školstva a športu ŽSK záujem aj v budúcnosti aktívne 

spolupracovať s cieľom zefektívniť ich prácu a vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti v súčinnosti 

a úzkej spolupráci s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, základnými 

a vysokými školami v Žilinskom kraji. 

 

V minulom školskom roku sa konala aj Výstava výrobkov stredných odborných škôl vo foyer 

Úradu ŽSK, ktorej sa zúčastnilo 19 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraj. Táto výstava bola celkom 7-mim ročníkom v poradí, trvala 2 

týždne, kde si ju mohli pozrieť aj žiaci základných škôl. Následne bola inštalovaná v priestoroch 

OC MAX v Žiline, kde vystavovalo 8 stredných odborných škôl (v termíne od 14.06.2019 

do 25.06.2019).  

V súčasnosti odbor školstva a športu ŽSK v spolupráci so strednými školami pripravuje Brožúru 

stredných škôl ŽSK spolu s katalógom výrobkov stredných škôl. Cieľom je nielen propagácia škôl, 

ale aj poskytnutie stručných a potrebných informácií o škole, možnosti štúdia, inováciách a systému 

vzdelávania pre žiakov základných škôl. Žiaci základných škôl spoločne s rodičmi a ostatnou 

verejnosťou budú tak mať možnosť prostredníctvom internetovej stránky v pohodlí domova, bližšie 

spoznať hodnoty vybraných škôl, možnosti aké ponúkajú, názory absolventov a mnoho ďalšieho. 

Každoročne sa na Kysuciach koná podujatie Expo kariéra, kde je hlavným organizátorom 

a tvorcom podujatia Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Čadci 

v spolupráci so strednými odbornými školami daného regiónu a ďalšími subjektami na podporu 

prezentácie škôl a možností štúdia, ktoré pomáhajú žiakom základných škôl správne si vybrať svoju 

strednú školu. 

Odbor školstva a športu Úradu ŽSK pri zaraďovaní nových študijných a učebných odborov 

spolupracoval so školami, zamestnávateľmi a ďalšími partnermi. V školskom roku 2019/2020 sa 

uskutočnili viaceré pracovné stretnutia. K najvýznamnejším patrili: 
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Stretnutia zástupcov Krajskej rady pre odborné vzdelávania a prípravu v ŽSK: 

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu v ŽSK (ako poradný orgán predsedníčky 

ŽSK), každoročne prerokúva aktuálne požiadavky za účelom skvalitnenia, optimalizácie a podpory 

rozvoja školstva v ŽSK. V roku 2019 sa uskutočnili 3 zasadnutia krajskej rady a 1 hlasovanie „per 

rollam.“ V roku 2020 sa uskutočnili 3 hlasovania „per rollam“ vzhľadom k opatreniam súvisiacim 

so šírením ochorenia Covid19. Hlavnými témami v rámci rokovaní boli najmä: 

 

1) Prerokovanie  prognózy očakávaného počtu žiakov, ktorí budú prijatí do 1. ročníka 

stredných škôl v jednotlivých odboroch vzdelávania pre školský rok 2020/2021.  

2) Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR. 

3) Návrh na udelenie súhlasu so zriadením Centra odborného vzdelávania a prípravy 

pre INDUSTRY 4.0 (robotizácia, automatizácia, CAX technológie a zváracie technológie)  

pri SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto. 

4) Dodatok č. 2 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom 

samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 

2018/2019. 

Stretnutia zástupcov Územnej školskej rady pri ŽSK: 

V roku 2019 sa uskutočnili na Úrade ŽSK aj 4 stretnutia členov ÚŠR a 1 hlasovanie „per 

rollam.“ Okrem toho ÚŠR pri ŽSK v roku 2020 hlasovala 2x prostredníctvom hlasovania „per 

rollam.“ 

Centrá odborného vzdelávania a prípravy: 

Počas školského roka 2019/2020 sme otvorili 14-te centrum odborného vzdelávania a prípravy 

v ŽSK a to Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre INDUSTRY 4.0 (robotizácia, 

automatizácia, CAX technológie a zváracie technológie)  pri SOŠ strojníckej, Športová 1326, 

Kysucké Nové Mesto. Cieľom COVaP je vytvoriť systém odborného vzdelávania a prípravy 

zodpovedajúci aktuálnym potrebám trhu práce, prepojený s praxou, ktorý bude aktívne 

implementovať prvky duálneho systému vzdelávania, rozvíjajúceho spoluprácu so všetkými 

sociálnymi partnermi  a dostupného, otvoreného systému nielen pre absolventov základných škôl, 

ale aj pre dospelých záujemcov o ďalšie vzdelávanie, o ich profesijné zameranie a kariérny rozvoj. 
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 Školské zariadenia  

V školskom roku 2019/2020 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského 

samosprávneho kraja číslo 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, 

jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja, ktoré je platné 

od 01.01.2020 (ďalej len ,,VZN ŽSK č. 62/2019“). 

Najdôležitejšie zmeny vo VZN:  

1. spôsob financovania zariadení školského stravovania, a to z financovania na potenciálneho 

stravníka na jedno vydané hlavné a doplnkové jedlo v zariadení školského stravovania,  

2. úprava normatívov (Príloha 1 a 2 VZN) – platných od 01. januára 2020, 

3. zníženie výšky normatívu pre poslucháčov/osoby nad 25 rokov veku v jazykových školách, 

základných umeleckých školách a centrách voľného času, z dôvodu, že samospráve nie sú 

prideľované finančné prostriedky z podielových daní na uvedenú vekovú kategóriu.  

Vzhľadom na odhadovaný pokles daňových príjmov pre ŽSK, ktorý má negatívny vplyv 

na rozpočet ŽSK na rok 2020, bolo nevyhnutné pristúpiť k úsporným opatreniam vo výdavkovej 

časti rozpočtu. Jedným z opatrení ŽSK je Dodatok č. 1 k VZN ŽSK č. 62/2019, platný 

od 01.06.2020, ktorým sa upravili výšky normatívov pre ZUŠ, JŠ a školské zariadenia cirkevných 

a súkromných zriaďovateľov na 88%. Výška normatívu pre ZUŠ, JŠ a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zostali nezmenené, ale mení sa výška na pridelenie príspevku pre 

jednotlivé školy a školské zariadenia.  

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 zariadenia školského stravovania 

neposkytovali výdaj jedál pre žiakov stredných škôl, z čoho vznikol výpadok v počte vydaných 

jedlách, ktorý sa premietne do výkazov zasielaných ako podklady na stanovenie rozpočtu na ďalší 

kalendárny rok. Z tohto dôvodu odbor školstva a športu stanovil, že pri návrhu rozpočtu na rok 

2021 bude vychádzať z počtu vydaných jedál za kalendárny rok 2019. 

 Školské internáty (ďalej len „ŠI“) 

V školskom roku 2019/2020 bolo v Žilinskom kraji celkovo 28 školských internátov s kapacitou 

3 518 lôžok, ktoré poskytovali ubytovanie pre žiakov základných škôl, stredných škôl, praktických 

škôl a odborného učilišťa. K 15.09.2019 bolo v školských internátoch ubytovaných celkovo 2 588 

žiakov, čo predstavovalo naplnenosť na 73,35 %.  

Tabuľka č. 16.: Prehľad školských internátov, v ktorých sú ubytovaní žiaci v Žilinskom kraji v šk. roku 

2019/2020 podľa zriaďovateľov a typu internátu  

Školský internát - zriaďovateľ Počet internátov 
lôžková 

kapacita 

počet ubytovaných 

žiakov k 15.09.2018 
% naplnenosť 

Štátny zriaďovateľ 24 3 052 2 355 77,16 % 

Cirkevný zriaďovateľ 3 196 196 100,00 % 

Súkromný zriaďovateĺ 1 270 37 13,70 % 

Spolu v Žilinskom kraji 28 3 518 2 588 73,35 % 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, EDUZBER, 2019 
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ŽSK je zriaďovateľom 17 školských internátov. V školskom roku 2019/2020 bola kapacita 

školských internátov v zriaďovateľskej posobnosti ŽSK 2 777 lôžok a k 15.09.2019 bolo 

ubytovaných 2 059 žiakov, čo predstavovalo naplnenosť 74,14 %. Pokles ubytovaných oproti 

minulému školskému roku spôsobilo zatvorenie Školského internátu pri Strednej zdravotníckej 

škole v Žiline pre plánovanú komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude realizovaná v školskom roku 

2020/2021.  

Odbor školstva a športu ŽSK aj v roku 2019 pokračoval v modernizácii materiálno-technického 

vybavenia školských internátov. Na bežné výdavky boli v roku 2019 čerpané finančné prostriedky 

v celkovej hodnote 3 271 078,75 €, z toho na mzdy a prevádzku 3 200 346,00 € a na nákup 

a obnovu materiálno-technologického zariadenia školských internátov 70 732,75 €.  

Tabuľka č. 17.: Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na MTZ v školských internátoch 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2019  

Názov školského zariadenia Suma Účel použitia 

ŠI pri SOŠ dopravnej, Martin – Priekopa 18 656,57 € 
nákup materiálno-tehnického 

vybavenia izieb 

ŠI pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina 2 880,00 € nákup postelí  

ŠI pri SOŠ pedagogickej, Turčianske Teplice 37 198,08 € nákup postelí 

ŠI pri SPŠ informačnch technológií, Kysucké Nové 

Mesto 
11 998,10 

nákup materiálno-tehnického 

vybavenia izieb 

SPOLU 70 732,75 € 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

Tabuľka č. 18.: Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na investičné akcie v školských 

internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2019  

Škola/šk. zariadenie Názov investičnej akcie Suma 

ŠI pri Spojenej škole, Nižná  
rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte 

školského internátu 
590 867,99 € 

ŠI pri SOŠ dopravenej, Žilina nadstavba a stavebné úpravy interiéru – I. etapa  621 912,06 € 

ŠI pri Obchodnej akadémií, 

Liptovský Mikuláš 
Stavebné úpravy školského internátu 113 923,14 € 

SPOLU:   1 326 703,19 € 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

V roku 2019 odbor školstva a šporu ŽSK investoval na investičné akcie v školských internátoch 

celkovo 1 326 703,19 €. 

Kontroly v školských internátoch zrealizované v školskom roku 2019/2020 

 Odbor školsktva a športu pokračoval aj v školskom roku 2019/2020 v kontrolách školských 

internátov: 

1. Školský internát pri Obchodnej akadémii, Obrancov mieru 1778/8, Dolný Kubín, 

2. Školský internát pri Spojenej škole, Hattalova 471, Nižná,  
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3. Školský internát pri Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok, Nám. A. Hlinku 62, 

Ružomberok, 

4. Školský internát pri SOŠ elektrotechnickej, Celiny 536, Liptovský Hrádok, 

5. Školský internát pri SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 535, 

Liptovský Hrádok, 

6. Školský internát pri Strednej priemyselnej škole technickej, Novomeského 5/24, Martin, 

7. Školský internát pri Spojenej škole, Medvedzie 133/1, Tvrdošín. 

Kontroly boli zamerané na dodržiavanie VZN ŽSK č. 62/2019 a ďalších predpisov v oblasti 

výchovy a vzdelávania a kontrolu dokumentácie súvisiacej s výchovno-vzdelávacím procesom 

v školskom internáte.  

Najčastejšie nedostatky zistené kontrolou v školských internátoch: 

- rozhodnutia o prijatí detí/žiakov do školského internátu, ktorých uviedla škola vo Výkaze Škol 

(MŠVVŠ SR) 19 - 01 o školskom internáte boli vystavené po termíne 15.09........., 

- žiaci, ktorým bolo vydané rozhodnutie neboli fyzicky prítomní v školskom internáte 

k 15.09.......... a zároveň nemali uhradenú platbu za ubytovanie v zmysle vydaného rozhodnutia 

a vnútorných predpisov školského zariadenia,  

- v rozhodnutiach o prijatí žiakov do školského internátu boli nesprávne uvedené citácie zákonov, 

vyhlášok a iných právnych predpisov.  

- rozhodnutia neboli doručené do vlastných rúk, pričom v zmysle platnej legislatívy musí byť 

rozhodnutie doručené zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku,  

- v žiadostiach o prijatí detí/žiakov do školského internátu nebol uvedený dátum podpisu 

zákonného zástupcu/inej osoby alebo osoby, ktorá dovŕšila 18. rok veku, 

- na rozhodnutiach chýbala pečiatka s vyznačením právoplatnosti vydaného rozhodnutia,   

- na žiadostiach o prijatí detí/žiakov do školského internátu chýbalo stanovisko o prijatí/neprijatí 

a podpis predsedu prijímacej komisie, 

- nesúlad medzi vydanými rozhodnutiami k 15.9....... a počtom žiakov nahlásených vo Výkaze 

Škôl (MŠVVŠ SR) 19 - 01 o školskom internáte podľa stavu k 15.09............, 

- nesúlad medzi vydanými rozhodnutiami a úhradami za ubytovanie, pričom pravidelné mesačné 

platby za školský internát neplatili všetci prijatí žiaci, ktorým bolo vydané rozhodnutie, 

- nesúlad medzi vnútorným predpisom a spôsobe úhrad za ubytovanie v školskom internáte, 

- v spisovej dokumentácii chýbal originál rozhodnutí o prijatí detí/žiakov do školského internátu. 

 

Riaditelia kontrolovaných subjektov odstránili zistené nedostatky z kontrolnej činnosti v termínoch 

určených odborom školstva a športu. 

V zmysle VZN ŽSK č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

požiadali o zníženie/odpustenie príspevku za ubytovanie a stravovanie zákonní zástupcovia 

troch žiakov stredných škôl. Žiadosti o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu režijných 

nákladov spojených s ubytovaním a so stravovaním pre školský rok 2019/2020 sa vyhovelo 

a  mesačný príspevok v celom rozsahu odpustilo jednému žiakovi, ubytovanému v Školskom 

internáte pri Spojenej škole, Rosinská cesta, Žilina. Ostatní dvaja žiaci nespĺňali stanovené 

podmienky VZN ŽSK č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
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jazykových školách a  v  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja. 

 

Ubytovanie v školských internátoch počas mimoriadnej situácie 

Od 23.03.2020 bolo počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením COVID-19 poskytnuté 

karanténne ubytovanie v 4 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pre 

pracovníkov zdravotníckych, sociálnych zariadení a ostatné bezpečnostné zložky v Žilinskom 

kraji, a to v: 

 Školskom internáte pri SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, Žilina, 

 Školskom internáte pri Obchodnej akadémii, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš, 

 Školskom internáte Nám. A Hlinku 62, Ružomberok pri Spojenej škole, Scota Viatora  8, 

Ružomberok,  

 Školskom internáte pri SOŠ dopravnej, Zelená 2, Martin – Priekopa. 

Vzhľadom na to, že školské internáty nedisponovali dostatočným množstvom posteľnej bielizne, 

vylásil ŽSK verejnú zbierku, vďaka ktorej sa 55 ks posteľných plachiet, 462 obliečok, 101 ks 

osušiek, 255 ks uterákov.  

Finančné prostriedky na nákup 100 ks posteľnej bielizne pre školské intrnáty poskytla aj 

predsedníčka ŽSK. 

Na základe žiadosti Ministerstva vnútra SR, sekcie krízového riadenia o pomoc pri riešení 

krízovej situácie počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením COVID-19, bolo vybraných 

ďalších päť školských internátov, ktoré boli pripravené na poskytnutie karanténneho ubytovania 

pre repatriáciu obyvateľov SR vracajúcich sa zo zahraničia. 

Na základe príkazu Okresného úradu Žilina zo dňa 29.04.2020 bol určený len Školský internát 

pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach ako subjekt hospodárskej mobilizácie na účel 

zriadenia karanténneho centra. V rámci vykonania tohto opatrenia poskytol uvedený subjekt 

od 01.05.20020 ubytovanie a stravovanie 165 osobám, ktorým bola nariadená povinná karanténa. 

 01.05.2020 - príjem 46 osôb, (ČR, Rakúsko, Nemecko, Holandsko) - po 7. dňoch odchod 

do domácej karantény, 

 07.05.2020 - príjem 22 osôb, (USA, Island, Kanada) - po 7. dňoch odchod do domácej 

karantény, 

 20.05.2020 - príjem 21 osôb, (Írsko) - po 7. dňoch odchod do domácej karantény,  

 24.05.2020 - príjem 76 osôb, (Švedsko) - nasledujúci deň (25.05.2020) 31 osôb odchod 

do domácej e - karantény (bez vykonania odberov), 

 v karanténnom centre zostalo 45 ľudí, ktorí boli prepustení do domácej karantény dňa 

30.05.2020. 

Okresný úrad Žilina zrušil Školský internát pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach ako 

subjekt hospodárskej mobilizácie ku dňu 09.06.2020. 
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 Školské jedálne 

Žilinský samosprávny kraj mal v školskom roku 2019/2020 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

34 školských jedální, 8 výdajných školských jedální a 7 stredným školám poskytoval príspevok 

na stravovanie žiakov.  

 

Tabuľka č. 19.: Prehľad školských zariadení poskytujúcich stravovanie žiakom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK 

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zariadeniach školského 

stravovania v celkovej hodnote 2 316 775 €.  

Žilinský samosprávny kraj zároveň investoval v roku 2019 finančné prostriedky na opravu 

a modernizáciu budov, na riešenie havarijných stavov, na nákup materiálno-technologického 

zariadenia a na doplnenie inventáru v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach. 

Tabuľka č. 20.: Bežné a kapitálové výdavky na materiálno-technologické vybavenie do ŠJ/VŠJ za rok 

2019  

Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

 

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky v celkovej hodnote 565 073,82 € na obnovu, 

rekonštrukciu a materiálno-technologické vybavenie školských jedální a výdajných školských 

jedální. 

 

V oblasti stavebných úprav a rekonštrukcií školských jedální sa v roku 2019 investovalo 

454 937,73 €, z toho: 

- v Školskej jedálni pri SOŠ lesníckej a drevárskej JDM, Liptovský Hrádok sa zrealizovali 

stavebné úpravy kuchyne a jedálne v sume 262 407,07 €,  

- v Školskej jedálni pri Strednej zdravotníckej škole, Žilina boli vykonané stavebné úpravy 

kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením - II. etapa v sume 192 530,66 €. 

 

Škola/Školské zariadenie V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK rok 2019 

Počet škôl/školských zariadení Čerpanie rozpočtu za rok 2019 

Školská jedáleň 34 2 082 604 € 

Výdajná školská jedáleň 8 165 756 € 

Príspevok na stravovanie 7 68 415 € 

Spolu  2 316 775 € 

Výdavky Čerpanie finančných prostriedkov na MTZ za rok 2019  

ŠJ/VŠJ – bežné výdavky 23 897,35 € 

ŠJ/VŠJ - kapitálové výdavky  86 238,74 € 

ŠJ/VŠJ - investičné výdavky 454 937,73 € 

Spolu 565 073,82 € 
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Na nákup a obnovu materiálno-technologického zariadenia boli na kapitálové výdavky v roku 

2019 pridelené finančné prostriedky 8 školským jedálňam v celkovej sume 86 238,74 € (napr. na 

nákup konvektomatov, univerzálnych robotov, varných kotlov, smažiacich panvíc, sporákov, 

inštaláciu elektronických systémov a i.). 

 

Na bežné výdavky boli v roku 2019 v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

čerpané finančné prostriedky v celkovej hodnote 2 340 672,35 €, z toho: 

- na mzdy a prevádzku 2 316 775 € a  

- na nákup a obnovu materiálno-technologického zariadenia 23 897,35 € (z toho bolo 4 675 € 

použitých na vybavenie pre novozriadenú Výdajnú školskú jedáleň pri Strednej zdravotníckej 

škole v Dolnom Kubíne, ktorej prevádzka bola spustená od 01.09.2019).  

Do projektu ,, Zdravie na tanieri 2019“ sa zapojili dve školy: 

- Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin, 

- Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Litovský Mikuláš. 

Hodnotiaca komisia vybrala projekt Obchodnej akadémie, Liptovský Mikuláš s názvom ,,Veselé 

desiatove vrecko“ v celkovej hodnote 6 213,00 €, pričom 5 600,00 € bolo financovaných zo zdrojov 

MŠVVaŠ SR a 613,00 € bolo hradených zo zdrojov ŽSK, ako povinná spoluúčasť financovania 

projektu. Cieľom projektu bola motivácia detí k zmene stravovacích návykov v obnovenom 

prostredí školskej jedálne, kde boli zakúpené stoly a stoličky vo veselých farbách, V školskom 

bufete bolo pre podporu ekologického myslenia detí zavedené podávanie desiat a nápojov 

v papierových vreckách. 

Od marca 2020 na základe mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 došlo k pozastaveniu 

činnosti zariadení školského stravovania. Od júna 2020 bola spustená prevádzka v štyroch 

školských jedálňach, ktoré poskytovali stravovanie deťom materských škôl, žiakom základných 

a stredných škôl, zamestnancom a cudzím stravníkom: 

- Školská jedáleň pri Gymnáziu Jozefa Lettricha, Martin, 

- Školská jedáleň pri Spojenej škole, Ružomberok,  

- Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Liptovský Mikuláš, 

- Školská jedáleň pri Gymnáziu, Varšavská cesta, Žilina. 

Kontroly v školských jedálňach zrealizované v školskom roku 2019/2020 

Odbor školstva a športu pokračoval aj v školskom roku 2019/2020 v realizácii kontrolnej 

činnosti v školských jedálňach: 

1. Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný 

Kubín, 

2. Školská jedáleň pri Gymnáziu, Š. Moyzesa 21, Ružomberok, 

3. Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Hlinská 33, Žilina. 

Kontroly boli zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov 

v oblasti školského stravovania, dodržiavanie metodických pokynov ŽSK za obdobie školského 

roka 2018/2019 a 2019/2020. 
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Najčastejšie nedostatky v školských jedálňach zistené kontrolou: 

- pri kontrole dokladov neboli príjemky priložené k originálom faktúr, čo spôsobilo 

neprehľadnosť a časovú náročnosť kontroly, 

- kontrola dokladov nebola potvrdená podpisom riaditeľa školy, ktorý schvaľuje správnosť 

údajov, 

- riaditeľ školy nevydal rozhodnutie o prijatí stravníkov do školskej jedálne na základe zápisného 

lístka stravníka v zmysle § 5 ods.6 písm. a) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- pri niektorých druhoch potravín (napr. chlebe, pečive, jogurte,...) boli uvedené nesprávne merné 

jednotky - zamenené ks za kg, hmotnosť pečiva nebola uvedená v gramoch, preto nebolo možné 

posúdiť, či bola dodržaná predpísaná norma/hmotnosť, 

- v jedálnom lístku neboli vyznačené zmeny, ktoré boli vykonané pri zámene druhu jedla.  

Riaditelia kontrolovaných subjektov odstránili zistené nedostatky z kontrolnej činnosti v termínoch 

určených odborom školstva a športu. 

Diétne stravovanie a stravovanie športovcov v Školskej jedálni pri Spojenej škole, Žilina 

V Školskej jedálni pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina sa pripravujú diétne jedlá spojené 

s rozvozom pre 46 stravníkov, z toho 27 stravníkov zo škôl v zriaďovateľskej úpôsobnosti ŽSK, 

17 stravníkov zo škôl iných zriaďovateľov a 2 cudzích stravníkov. V Školskej jedálni pri Spojenej 

škole, Žilina bolo v školskom roku 2019/2020 vydaných celkovo pre celiatickú diétu 252 

raňajok, 3 486 obedov a 338 večerí. 

V školskej jedálni pri Spojenej škole v Žiline sa zabezpečuje aj stravovanie pre žiakov 

športových tried. Žiaci, ktorým sa poskytuje stravovanie športovcov musia byť registrovaní 

v športovom klube. V školskom roku 2019/2020 bolo prihlásených 179 stravníkov – športovcov. 

K 12.03.2020 bolo celkovo pre žiakov športových tried vydaných 3 594 raňajok, 15 379 obedov a 

3 582 večerí. 

Jedlá sa pripravujú podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, 

ktoré vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

MŠVVaŠ SR). Žiaci sú zaradení do I. kategórie E, ktorá je určená pre športy s nižším výdajom 

energie. Zariadenie školského stravovania poskytovalo stravovanie podľa finančných podmienok 

vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov 

pre stravovanie športovcov v 1. finančnom pásme pre športovcov. 
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 Šport a telesná výchova  

      

Cieľom Žilinského samosprávneho kraja v oblasti športu a telesnej výchovy je vytvárať 

podmienky pre zvyšovanie možností zmysluplného využívania voľného času so zameraním na 

športové aktivity vrátane organizačného zabezpečenia a udržiavania, rozširovania a modernizácie 

potrebnej športovej infraštruktúry.  

Zlepšovanie technického stavu športovej infraštruktúry rekonštrukciou a výstavbou nových 

športovísk a zlepšením MTZ športových objektov v Žilinskom samosprávnom kraji  

 

GRANTOVÝ PROGRAM:  „Vráťme šport do škôl“ v roku 2020 - (nové nastavenie)  

Nové nastavenie Grantového programu: „Vráťme šport do škôl“ umožňuje školám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti získať väčšiu finančnú podporu na svoj projekt, pričom celková suma 

alokácie finančných prostriedkov je vo výške 40 000 €, jeden projekt možno podporiť vo výške 

max. 8 000 €.  

 Cieľ programu: modernizácia a rekonštrukcia existujúcej športovej infraštruktúry; výstavba 

novej športovej infraštruktúry; zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia stredných škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, čím sa vytvára prostredie vhodné pre rozvoj 

športu a  pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám pre deti a mládež i širokú verejnosť ako aj 

predchádzanie vzniku negatívnych sociálno-patologických javov. 

Podporovanými aktivitami sú: revitalizácia a budovanie športovísk; zlepšenie materiálno-

technického zabezpečenia športovísk; sprístupnenie športovísk žiakom a verejnosti s hendikepom. 

Do grantového programu Vráťme šport do škôl sa v školskom roku  2019/2020 zapojilo 27 škôl 

so svojimi projektami. Grantové programy pre rok 2020 však boli pozastavené z dôvodu 

mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nákazy COVID 19 na Slovensku. 

V roku 2019 v rámci výstavby nových a revitalizácie starých športovísk a ihrísk bolo 

poskytnutých z rozpočtu ŽSK 607 309,11 €  a v I. polroku 2020 to bolo 527 572,77 € . 

Tabuľka č. 21.: Revitalizácia športovísk 2019-2020 financovaná z rozpočtu ŽSK 

rok škola investičná akcia ŽSK 
finančné 

prostriedky 

2
0

1
9
 

Gymnázium, Hlinská, Žilina Stavebné úpravy – hygienické zariadenia – 

telocvičňa, zázemie 
65 824,43 € 

Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku, Žilina 

Stavebné úpravy – zateplenie obvodového 

plášťa telocvične – III. Etapa  140 260,08 € 

Spojená škola, Martin  Atletický a futbalový štadión v Martine 135 422,05 € 

 Gymnázium, Bytča Stavebné úpravy – zateplenie obvodového a 

strešného plášťa budovy telocvične – I. 

etapa výmeny okien 

35 152,60 € 
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Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

V rámci projektov Úradu vlády SR na podporu športu boli schválené projektové zámery 

stredných škôl, ktorých realizácia prebieha postupne v rokoch 2019 - 2020:  

- Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Martin, výška pridelených prostriedkov určená 

na opravu hygienických zariadení telocvične vo výške 11 000 €,  

- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín, výška pridelených prostriedkov určená 

na materiálno-technické vybavenie vo výške 3 000 €. 

Individuálna podpora žiakov a podpora žiakov v športových aktivitách v roku 2019 tvorila 

čiastku 4 980 € pričom bolo podporených 59 žiakov a v I. polroku 2020 bolo podporených 8 žiakov 

v celkovej sume 880 € z rozpočtu ŽSK. 

Vytvárať podmienky pre zvyšovanie možností zmysluplného využívania voľného času 

so zameraním na športové aktivity vrátane organizačného zabezpečenia, podpory športových 

súťaží  

Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2019 poskytoval zariadenia ŽSK do nájmu - športoviská 

a ihriská v správe škôl športovým organizáciám a verejnosti za zvýhodnených finančných 

podmienok v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom ŽSK. Na základe stanovených 

kritérií OŠaŠ a pasportizácie vykonanej v roku 2017 bolo z 245 športovísk vyhovujúcich 71% 

a nevyhovujúcich 29%. V grafe č. 17 zobrazujeme percento sprístupnených špostovísk verejnosti 

v roku 2019 a  v roku 2020 a percento nárastu sprístupnenia športovísk v jednotlivých regiónoch. 

 

 

 Obchodná akadémia Dušana Meoda 

Janotu, Čadca 

Modernizácia elektroinštalácie – hala 

telocvične 
46 042,00 € 

 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, 

Dolný Kubín 

Stavebné úpravy strechy telocvične 
76 212,00 € 

 Stredná odborná škola polytechnická, 

Ružomberok 

Stavebné úpravy strechy telocvične so 

zateplením – havaríjny stav 
81 570,56 € 

 Stredná odborná škola strojnícka, 

Kysucké Nové Mesto 

„Vráťme šport do škôl 2019“ 
2 000,00 € 

 Gymnázium, Veľká okružná, Žilina „Vráťme šport do škôl 2019“ 5 500,00 € 

  Spolu za rok 2019  607 309,11 € 

2
0

2
0
 

Spojená škola, Tvrdošín 

Stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy 

obvodového plášťa so zateplením – 

telocvičňa, jedáleň 

 

238 908,21 € 

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina 
Odvetranie podstrešného priestorou 

telocvične 

 

22 200,59 € 

Spojená škola, Martin 
Atletický a futbalový štadión ul. 

Československej armády, Martin 

                   

266 463,97 € 

 Spolu za rok 2020  527 572,77 € 
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Graf č. 17:  Percento sprístupnených športovísk župných škôl verejnosti v roku 2019 a 2020 

 

     Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

V roku 2019 sa uskutočnil už XIII. ročník športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia. 

Regionálne kolá prebiehali v priebehu mesiaca september 2019, krajské kolo a celoslovenské kolo 

s medzinárodnou účasťou v mesiaci október 2019. ŽSK podporil súťaž  sumou 7 774 €.  

Dňa 08.01.2020 Žilinkský samosprávny kraj a Slovenský zväz ľadového hokeja podpísali 

Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je vytvorenie  modelu spolupráce medzi Slovenským 

zväzom ľadového hokeja a Žilinským samosprávnym krajom pri podpore rozvojových 

programov hokeja v regióne Žilina (na území Žilinského samosprávneho kraja).  

Ďalšou plánovanou aktivitou odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja 

v školskom roku 2019/2020 v oblasti metodiky športu malo byť odborné vzdelávanie – 

Konferencia: „Šport môj priateľ“, ktorá mala byť určená najmä pre učiteľov stredných škôl 

v spolupráci so Spojenou školou, Rosinská cesta v Žiline organizačnou zložkou Strednou športovou 

školou, Slovenským zväzom ľadového hokeja a MŠK Žilina.  

Účastníkmi konferencie mali byť učitelia materských, základných a stredných škôl v Žilinskom 

kraji. 

Cieľom konferencie malo byť zvyšovanie úrovne pedagogického procesu telesnej a športovej 

výchovy s hlavným cieľom získanie návyku k pohybu a zdravému životnému štýlu u detí a mládeže 

a inovovať hodiny telesnej výchovy na školách v dôsledku vyhlásenia minoriadnej situácie 

spôsobenej šírením nákazy COVID 19 na Slovensku sa konferencia neuskutočnila. 

Žilinský samosprávny kraj od 01.01.2020 zriadil Sekciu pre mládež, ktorá funguje 

pod Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja, n. o., ktorej úlohou je organizovanie 

a koordinovanie činnosti a práce s mládežou, prostredníctvom projektov, prednášok, organizovanie 

športových súťaží a aktivít regionálneho, celoštátneho ale aj medzinárodného významu, ktoré 
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prispievajú k rozvoju starostlivosti o telesnú kultúru v školách, podpore školských športových 

súťaží a k využívaniu športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva aj v čase mimo 

vyučovania.  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením nákazy COVID 19 organizovala vo 

februári 2020 Rozvojová agentúra ŽSK, n. o. len súťaž Majstrovstvá žiakov stredných škôl v 

zjazdovom lyžovaní a snowbordingu – 9. ročník, ktorá sa uskutočnila v SKI Park Malino Brdo na 

Liptove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 Práca s mládežou  

V rámci práce s mládežou Žilinský samosprávny kraj vykonáva rôznorodé aktivity, vytvára 

možnosť stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti zapájať sa do grantových programov, ktoré 

sú zamerané na podporu  mládeže a prevencie kriminality a sociálno-patologických javov, 

prostredníctvom, ktorej boli napĺňané ciele Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020 

a Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v ŽSK na roky 2018 – 2022. 

K zvyšovaniu informovanosti o prevencii sociálno-patologických javov a dodržiavaní ľudských 

práv a slobôd významnou mierou prispel grantový program odboru školstva a športu ŽSK „Vráťme 

šport do škôl“ (viď. kapitola Šport a telesná výchova) a „Podaj mi ruku“ vyhlasovaný v rámci 

výzvy na predkladanie žiadosti pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  

Grantový program „Podaj mi ruku“ je zameraný práve na aktivizovanie mladých ľudí, podpore 

mládežnickej politiky v kraji, podporu neformálneho vzdelávania, vytváranie dobrej klímy 

v školách a predchádzanie vzniku negatívnych javov v školách. Grantový program má dve základné 

témy – podprogramy:  

Podprogram 1: ekológia a zlepšenie životného prostredia 

Podprogram 2: zlepšenie organizačnej klímy v škole/triede 

Grantový program „Podaj mi ruku“ je pokračovaním a „novou verziou“ úspešných grantových 

programov: Mládež v pohybe - spolu dokážeme viac a Škola bez tabaku, alkoholu a drog. 

GRANTOVÝ PROGRAM:  „Podaj mi ruku“ v roku 2020 

Cieľ programu:  

- podpora školskej komunity so zameraním na vytvorenie prostredia „zdravej školy“; 

- podpora mládeže, mládežníckej politiky v kraji; 

- podpora neformálneho vzdelávania mládeže, pedagógov; 

- podpora tvorivosti a podnikavosti mládeže, pedagógov; 

- podpora nachádzania nových riešení vo vymedzených oblastiach (ekológia, medziľudské 

vzťahy); 

- podpora budovania tvorivého a inšpiratívneho prostredia s cieľom predchádzať vzniku 

negatívnych sociálno-patologických javov,  

- podpora hľadania možností a riešení pri už vzniknutých negatívnych javoch v škole. 

Do grantového programu Podaj mi ruku sa v školskom roku  2019/2020 zapojili školy so svojimi 

30 projektami. V podprograme 1 ekológia a zlepšenie životného prostredia bolo doručených 19 

projektov a v podprograme 2 zlepšenie organizačnej klímy v škole/triede bolo doručených 12, 

z čoho bol 1 žiadateľ vyhodnotený ako neoprávnený. Celková suma alokácie finančných 

prostriedkov 10 000 €, pričom suma na jeden projekt bola určená v max. výške 2 000 €.    

Grantové programy pre rok 2020 však boli pozastavené z dôvodu mimoriadnej situácie 

spôsobenej šírením nákazy COVID 19. 
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V školskom roku 2019/2020 odbor školstva a športu ŽSK prispel k zvyšovaniu informovanosti 

o prevencii sociálno-patologických javov a dodržiavaní ľudských práv a slobôd realizovaním 

nasledovných aktivít:  

Významnou aktivitou v oblasti prevencie kriminality bola realizácia športovo-vedomostnej 

súťaže „Župná kalokagatia.“ Jedným z hlavných cieľov súťaže je znižovať nárast priestupkov 

a kriminality prostredníctvom zmysluplného využitia voľného času (kapitola  Šport a telesná 

výchova).  

Odbor školstva a športu ŽSK podporil v školskom roku 2019/2020 unikátny projekt 

protidrogového vlaku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie projekty v oblasti drogovej prevencie 

v Českej republike. Vlak bol pristavený v nasledujúcich mestách Žilinského kraja: Čadca, Žilina, 

Tvrdošín, Námestovo, Martin. Celková suma podpory projektu bola vo výške 10 000 €.  

V rámci neformálneho vzdelávania v oblasti prevencie kriminality odbor školstva a športu ŽSK 

umožnil účasť pedagógom na prednáške a exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. Uvedenej aktivity 

sa zúčastnili pedagógovia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti, základných škôl mesta 

Žiliny a priľahlých obcí. Za dva novembrové dni sa prednášky a exkurzie zúčastnilo bezmála 100 

učiteľov. Pedagógovia sa mali možnosť oboznámiť aj s ponukou prednášok, workshopov, ktoré 

Múzeum holokaustu ponúka pre žiakov základných, stredných škôl i pre širokú verejnosť. 

Cestovné a vstupné do Múzea holokaustu v Seredi bolo hradené z prostriedkov ŽSK. Celková 

výška prostriedkov, ktorými prispelo ŽSK na uvedenú aktivitu bola 1 110 €. 

 

Ďalšie aktivity odboru školstva a športu ŽSK na podporu práce s mládežou: 

 

 ŽSK naďalej podporoval činnosť žiackych školských rád v stredných školách 

a vytváral podmienky a príležitosti pre mladých ľudí na participáciu na spoločenskom živote. 

V kraji aj naďalej fungoval poradný orgán predsedníčky ŽSK v oblasti politiky mládeže - Krajský 

stredoškolský parlament ŽSK. 09.12.2019 sa v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho 

kraja konalo stretnutie Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho kraja, 

na ktorom sa zišli žiacke školské rady Žilinského kraja. Cieľom stretnutia bolo oživenie a inovácia 

činnosti Krajského stredoškolského parlamentu, žiackych školských rád v Žilinskom kraji. Mládež 

mala možnosť diskutovať o problémoch, prezentovala návrhy, pripomienky na zlepšenie aktuálneho 

postavenia mládeže a práce s ňou. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov.   

 

Odbor školstva a športu ŽSK aj v roku 2019/2020 podporoval a koordinoval preventívne 

aktivity v práci s mládežou, ktoré vykonávajú viaceré organizácie, ktorých hlavným fokusom je 

práve mládež a práca s mládežou. 

Cieľom všetkých aktérov je osobnostný rozvoj mladých ľudí, ich sprevádzanie na ceste 

do dospelosti, ich začlenenie do spoločnosti. Snahou je citlivo odpovedať na požiadavky a potreby 

mladých s dôrazom na rozvoj ich kompetencií.  Preto Žilinská župa od 1. januára 2020 zriadila 

sekciu, ktorej činnosť je zameraná práve na mládež a jej potreby.  
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V septembri 2019 podpísal Žilinský samosprávny kraj Memorandum o spolupráci s The 

Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len „DOFE SK“). 

DOFE SK je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom podpory vzdelávania a ktoré za 

týmto účelom realizuje program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Primárnou snahou 

DOFE SK je prispievať k rozvoju mladých ľudí vo veku 14-24 rokov a pomáhať im na ich ceste 

k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu a pripraviť tak do života 

generáciu sebavedomých mladých ľudí zodpovedných za seba a svoje okolie. V rámci programu 

DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich 

splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba 

a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život.  

 

 Žilinský samosprávny kraj je aj signatárom Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania. 

Zámerom ŽSK a Iuventy je spoluprácu podporiť i formálne, podpísaním Memoranda o spolupáci. 

Cieľom je vytvorenie vzorového modelu spolupráce medzi samosprávnym krajom a verejnou 

inštitúciou, s cieľom podporiť rozvoj mládežníckej politiky na regionálnej úrovni v súlade so 

zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a aktuálnou Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež. 

 

 V školskom roku 2019/2020 ŽSK realizoval viaceré aktivity v oblasti výchovného 

a kariérového poradenstva. Medzi významné aktivity patrili: stretnutie kariérových poradcov na 

Žilinskej univerzite v Žiline dňa 06.02.2020, Burzy stredných škôl, Výstavy výrobkov stredných 

odborných škôl, Vyučovanie technickej výchovy pre žiakov základných škôl v dielňach stredných 

odborných škôl, Technická olympiáda, Dni otvorených dverí a ďalšie.  

 

 Zároveň sme spolupracovali aj na podujatí Budatínsky rínok 2019, ktoré organizovalo 

Považské múzeum v Žiline v októbri 2019. Podujatie bolo spojené s ukážkami remeselníckej 

výroby a priblížilo mladým ľuďom a verejnosti zvyky a remeslá, ktoré boli neoddeliteľnou 

súčasťou života slovenského ľudu. Uvedeným podujatím sa prepojila propagácia odborného 

vzdelávania a prípravy žiakov a absolventov stredných odborných škôl so súčasnými živnostníkmi 

a remeselníkmi. Podujatia sa zúčastnilo 9 stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK, 

ktoré propagovali odbory ako napr. kuchár, umelecký kováč, tesár, aranžér a iné. 

ŽSK sa vo svojich aktivitách zameriava aj na evalváciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá je 

zameraná na organizačnú klímu výchovno-vzdelávacej organizácie, čím sa snaží predchádzať 

vzniku negatívnych javov a prisprievať k budovaniu  „pozitívneho prostredia“ na školách. 

V súvislosti s napĺňamím tohto cieľa odbor školstva a športu ŽSK plánuje zorganizovať 

Konferenciu Klíma školy – kvalita školy, ktorej cieľom je: 

- informovať, motivovať a inšpirovať k budovaniu „pozitívnej klímy na škole“, 

- budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu 

všetkých, ktorí sa podieľajú na živote v škole, 

- budovanie otvorenej školy – pozitívnej klímy v škole, 

- manažment kvality v školstve. 
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ŽSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zlepšuje kvalitu života 

občanov a poskytuje verejné služby aj v priestoroch stredných odborných škôl vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci modernizácie priestorov a podmienok odborného vzdelávania 

bude 12 stredných odborných škôl debarierizovaných, čím sa dosiahne vyššia kvalita 

poskytovaných služieb pre žiakov a verejnosť aj so zdravotným znevýhodnením. Investičné zámery 

sú v celkovom objeme 13 319 000 €.  Ďalšie dva projektové zámery pre stredné odborné školy 

na území mesta Žiliny boli podané a sú aktuálne vo fáze hodnotenia, prípadne pred podpisom 

zmluvy (SOŠ dopravná, Žilina a SOŠ elektrotechnická, Žilina).  

V roku 2019 v rámci zabezpečovania bezbarierovosti na školách bolo poskytnutých z rozpočtu 

ŽSK 102 595,78 €  a 14 192, 50 € z rozvojových projektov MŠVVaŠ SR.  

Tabuľka č. 22.: Bezbarierovosť 2019-2020 financovaná z rozpočtu ŽSK 

rok škola investičná akcia ŽSK 
finančné 

prostriedky 

2
0

1
9
 Obchodná akadémia, Liptovský 

Mikuláš 

Schodolez a schodisková plošina  
19 026,00 € 

Gymnázium A. Bernoláka, 

Námestovo 

Vybudovanie bezbariéroveho vstupu 

a prístavba šatní 
83 569,78 € 

  Spolu za rok 2019  102 595,78 € 

    Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

 

 

Tabuľka č. 23.: Bezbarierovosť 2019-2020 financovaná z rozvojových projektov MŠVVaŠ SR 

rok škola investičná akcia ŽSK 
finančné 

prostriedky 

2
0

1
9
 

Obchodná akadémia, Liptovský 

Mikuláš 

Vytvorenie funkčného a hygienického 

prostredia pre žiakov so zníženou 

pohybovou schopnosťou 

10 062,00 € 

Stredná odborná škola strojnícka, 

Kysucké Nové Mesto 

Zakúpenie schodolezu 
4 130,50 € 

  Spolu za rok 2019  14 192,50 € 

    Zdroj: Štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 
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 Celoživotné vzdelávanie 

Súčasný stav 

Celoživotné vzdelávanie umožňuje človeku získavať poznatky potrebné pre život, prácu 

a občiansku aktivitu bez ohľadu na vek. Od 01.09.2019  nadobudol platnosť zákon č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje práva a povinnosti pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj. Profesijný rozvoj 

uskutočňuje prostredníctvom, vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej 

činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, sebavzdelávania 

a výkonu pracovnej činnosti alebo absolvovania odbornej stáže zameranej na inovovanie 

profesijných kompetencií.  

Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti 

dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako:  

- kvalifikačné,  

- funkčné,  

- špecializačné,  

- adaptačné,  

- predatestačné,  

- inovačné  

- aktualizačné vzdelávanie. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja 

V školskom roku 2019/2020 sa v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja vzdelávalo 761 pedagogických a odborných zamestnancov. Najviac 

zamestnancov absolvovalo aktualizačné vzdelávanie (510), najmenej doktorandské vzdelávanie (4), 

graf č. 18. Uvedená skutočnosť bola ovplyvnená šíriacou sa pandémiou COVID – 19, čo malo 

omedzujúci dopad aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školách  
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Graf: č. 18.: Prehľad ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2019/2020 

Zdroj: štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

 

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v dennej a externej forme 

k 15.09.2019 

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy ponúkalo v školskom roku 2019/2020 -   

57 stredných škôl (ZP ŽSK, súkromní zriaďovatelia a cirkevní zriaďovatelia). V dennej forme 

štúdia študovalo spolu 466 žiakov v 24 školách.  Externú formu štúdia ponúkalo 16 stredných škôl 

a v tejto forme študovalo 567 žiakov. 

Spolu v stredných školách v územnej pôsobnosti Žilinského kraja študovalo v uvedených 

formách štúdia 1 033 žiakov (Zdroj: CVTI SR). 

 

Vzdelávanie sa v cudzích jazykoch 

Jazyková škola, Veľká okružná, Žilina k 15.09.2019 vzdelávala v 118 kurzoch spolu 1 690 

poslucháčov, z toho 994 poslucháčov do 25 rokov. (viď nižšie graf č. 20). 
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Graf. č. 19.: Prehľad o vzdelávaní cudzích jazykov v Jazykovej škole, Žilina v školskom roku 2019/2020 

 

Zdroj: EDUZBER 2019 

 V školskom roku 2019/2020 opäť ponúkali kurzy cudzích jazykov aj 4 jazykové školy v ZP 

ŽSK: 

-  Jazyková škola, Žilina (ANJ, NEJ, ŠPJ, FRJ, RUJ, TAJ) 

- Jazyková škola pri Obchodnej akadémii, Martin (AJ) 

- Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka, Námestovo (AJ) 

- Jazyková škola pri Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš (AJ, NEJ) 

Firmy z DUÁLU v celoživotnom vzdelávaní 

Účasť na celoživotnom vzdelávaní prejavila firma ECCO Slovakia, a. s., Martin. Ako prvý 

firemný partner, ktorý sa do celoživotného vzdelávania zapojil zo systému duálneho vzdelávania, 

prihlásila svojich zamestnancov do projektu Erasmus + a spolupracuje pri tvorbe zahraničných 

mobilít pre žiakov.  

Počet žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania 

a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja    

K 30.04.2019 určil odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v územnej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 675 žiakov v nadstavbovom štúdiu, v pomaturitnom 

štúdiu 366 žiakov a v skrátenom štúdiu 150 žiakov (viď graf č. 20). 

Graf č. 20.: Počet žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného 

vzdelávania a prípravy       

 

Zdroj: štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 
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Poskytovanie priestorov pre celoživotné vzdelávanie ďalším COVaP 

Prostredníctvom novo zriadeného Centra odborného vzdelávania a prípravy pre INDUSTRY 4.0 

pri Strednej odbornej škole strojníckej, Kysucké Nové Mesto sa začali realizovať aj nové 

rekvalifikačné kurzy a ďalšie vzdelávania pre širokú verejnosť v prietoroch školy, ktorá ponúka aj 

materiálno-technické vybavenie pre žiakov základných škôl  na realizáciu technickej výchovy.  

 

Účasť zamestnancov škôl na stážach škôl v školskom roku 2019/2020 

Tabuľka č. 24.: Účasť zamestnancov na stážach škôl v školskom roku 2019/2020 

aktivita 

učiteľ 

odborných 

predmetov 

majster 

odbornej 

výchovy 

iný 

pedagogický 

zamestnanec 

spolu 
počet 

zamestnávateľov 

2019/20 2019/20 2019/20 2019/20 2019/20 

ERASMUS + 55 9 43 107 54 

odborné 

školenie 
226 133 75 434 115 

stáže 

s konkrétnym 

špecifickým 

zameraním 

32 15 6 53 15 

spolu 313 157 124 594 184 

Zdroj: štatistické materiály OŠaŠ ŽSK 

 

Vytváranie podmienok pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Žilinskom kraji  

Odbor školstva a športu pripravil v rámci neformálneho vzdelávania pre pedagogických 

zamestnancov základných a stredných škôl v školskom roku 2019/2020 viacené aktivity: 

1. Prednáška a exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi 

V rámci neformálneho vzdelávania v oblasti prevencie kriminality odbor školstva 

a športu ŽSK umožnil účasť pedagógom na prednáške a exkurzii v Múzeu holokaustu 

v Seredi. Uvedenej aktivity  sa zúčastnili pedagógovia stredných škôl v ZP ŽSK, základných 

škôl mesta Žiliny a priľahlých obcí. Za dva novembrové dni sa prednášky a exkurzie 

zúčastnilo bezmála 100 učiteľov. 

2. ŽSK v školskom roku 2019/2020 realizoval viaceré aktivity v oblasti výchovného 

a kariérneho poradenstva. Medzi významné aktivity patrili: stretnutie kariérnych poradcov 

na Žilinskej univerzite v Žiline dňa 06.02.2020. 
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 Projektová činnosť 2018 – 2022 

Odbor školstva a športu ŽSK využíva možnosti, ktoré ponúka Európska únia najmä 

prostredníctvom výziev programov  INTERREG V-A, OPĽZ, IROP, ako aj výziev MŠVVaŠ SR 

a podporuje v projektovej činnosti všetky stredné školy a školské zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom realizácie projektov skvalitňuje výchovno-

vzdelávací proces v stredných školách v Žilinskom regióne, a tým podporuje rozvoj vzdelávania 

a odbornej prípravy na Slovensku. Implementácia nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania 

prispieva k zvýšeniu odbornej spôsobilosti pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 

zvyšuje konkurencieschopnosť a atraktívnosť stredných škôl, a tým pripravuje žiakov na zaradenie 

sa do vedomostnej spoločnosti. 

 

Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR 

Odbor školstva a športu ŽSK podporoval školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, aby sa aktívne zapájali do výziev na podávanie rozvojových projektov vyhlásených 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  V rokoch  2019 a 2020 sa školy zapojili 

do nasledujúcich výziev na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu: 

 Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 

 Zdravie a bezpečnosť v školách 

 Enviroprojekt  

 Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným 

postihnutím 

 

 

Tabuľka č. 25.: Zapojené školy v ZP ŽSK do výziev a schválené spolufinancovanie ŽSK 

Rok 2019  2020* 

Počet zapojených škôl: 16 8 

Počet podaných projektov: 19 8 

Počet úspešných projektov: 5 (26,32 %) 4 (50 %) 

Spolufinancovanie ŽSK: 853 € 200 € 

Schválené dotácie vo výške: 16 559 € 8 000€ 

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, MŠVVaŠ SR 

*výsledky dvoch výziev zverejnených k 30.06.2020 
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Operačný program Ľudské zdroje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania 

na gymnáziách - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. 

V rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 podporil ŽSK finančnou spoluúčasťou všetky školy 

v ZP ŽSK, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do uvedenej výzvy. Aktuálne sú projekty v procese 

realizácie.  

Cieľ výzvy: zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné 

výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti 

na gymnáziách, aktivity sú zamerané na žiakov gymnázií vrátane SOŠ so študijným odborom 

športové gymnázium. 

Tabuľka č. 26.: Zapojené školy v ZP ŽSK do výzvy a schválené spolufinancovanie ŽSK 

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil aj výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania 

na stredných odborných školách – Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. V rámci 

výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 podporil ŽSK finančnou spoluúčasťou všetky školy v ZP 

ŽSK, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do uvedenej výzvy. Aktuálne sú projekty v procese 

vyhodnocovania a pred podpisom zmlúv.  

Škola Názov projektu Rozpočet  
Schválené 

spolufinancovanie

ŽSK 5 % 

Gymnázium, Hlinská, Žilina Gymza číta, počíta a báda 236 765,39 €  11 838,27€  

Gymnázium, Turzovka  
Zvýšenie kvality vzdelávania na 

Gymnáziu v Turzovke 
144 400,78 €  7 220,04 €  

Gymnázium V. P. Tótha, 

Martin  

Zvýšenie kvality vzdelávania v 

Gymnáziu Viliama Paulinyho -

Tótha v Martine 

315 676,06 €  15 783,80 €  

Spojená škola, Rosinská 

cesta, Žilina 
Buď gramotný, buď in 153 173,20 €  7 658,66 €  

Gymnázium, Tvrdošín 
Zvýšenie kvality vzdelávania na 

Gymnáziu v Tvrdošíne 
139 375,59 €  6 968,78 € 

SPOLU   989 391,02 €  49 469,55 €  
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Cieľ výzvy: podpora zvyšovania kvality vzdelávania  v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Aktivity sú zamerané na žiakov stredných 

odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií a stredných škôl pre žiakov 

so zdravotným znevýhodnením vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na pedagogických a odborných 

zamestnancov týchto škôl. 

Tabuľka č. 27.: Zapojené školy v ZP ŽSK do výzvy a schválené spolufinancovanie ŽSK 

Škola Názov projektu Rozpočet  
Schválené 

spolufinancovanie 

ŽSK 5 % 

Obchodná akadémia, Žilina  
Odbornosťou držíme krok s 

budúcnosťou 
 138 842,03 €   6 942 €  

Obchodná akadémia, 

Liptovský Mikuláš 

Prax vo vzdelávaní - 

vzdelávanie v praxi 
 178 155,89 €   8 908 €  

Spojená škola, Tvrdošín 
Digitálnymi technológiami v 

škole do praxe 
 139 564,59 €   6 978 €  

Spojená škola, Martin 

Zvyšovanie kvality systému 

odborného vzdelávania na 

Spojenej škole v Martine 

225 148,58 €  11 257 €  

SOŠ elektrotechnická, 

Liptovský Hrádok 

Zvýšenie kvality odborného 

vzdelávania a prípravy na 

Strednej odbornej škole 

elektrotechnickej, Liptovský 

Hrádok 

 274 663,00 €   13 733 €  

SOŠ dopravná, Martin - 

Priekopa 

Zvýšenie kvality odborného 

vzdelávania a prípravy na 

strednej odbornej škole 

dopravnej 

 186 686,11 €   9 334 €  

SOŠ strojnícka, Kysucké Nové 

Mesto 

Zvyšovanie kompetencií žiakov 

v Strednej odbornej škole 

strojníckej 

 206 491,25 €   10 325 €  

Stredná zdravotnícka škola, 

Dolný Kubín – fáza 

vyhodnotenia, rozpočet bude 

upravený 

Moderne a odborne pre prax 180 000,00 € 9 000 €   

SOŠ drevárska a stavebná, 

Krásno nad Kysucou  -  

Zvyšovanie kľúčových 

kompetencií žiakov v Strednej 

odbornej škole drevárskej a 

stavebnej v Krásne nad Kysucou 

s ohľadom na moderné 

technológie a potreby trhu práce 

 269 468,63 €   13 513 €  

SOŠ podnikania, Žilina  

Rozvoj myslenia 

prostredníctvom digitalizácie - 

cesta k úspešnej kariére 

 132 908,69 €   6 645 €  

SOŠ technická, Čadca  

Cesta k zvýšeniu 

nadobudnutých zručností v 

rôznych oblastiach vzdelávania 

 116 018,68 €   5 801 €  

SPŠ stavebná, Žilina  

IMAGRAM - Inovujeme, 

Modernizujeme, Aktivizujeme 

GRAMotnosti 

 299 682,27 €   14 984 €  

SPŠ informačných technológií, 

KNM  
Učme efektívnejšie pre prax 351 088,00 €  17 555 € 
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Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja  

 

 Podpora a zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prostredníctvom projektov 

ŽSK kládol dôraz aj na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

realizácie projektov v uvedených oblastiach: 

 prípravou a inováciou školských vzdelávacích programov, ktoré budú odzrkadľovať potreby 

zamestnávateľov v Žilinskom regióne;  

 zabezpečením ďalšieho odborného rozvoja a vzdelávania učiteľov;  

 podporou talentov, osobnosti a záujmov každého žiaka;  

 zapájaním sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce 

na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa;  

 skvalitnením spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe 

partnerstva.  

 

Európska územná spolupráca  

a) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Slovenská republika – Česká republika 

2014 - 2020 

 

V oblasti investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností 

a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, 

odbornej prípravy a školení boli schválené v rámci výzvy Interreg V–A SK-CZ/2018/9, prioritná 

os: 1. Využívanie  inovačného  potenciálu, špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu 

vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce nasledujúce 

projekty. ŽSK schválil spolufinancovanie v požadovanej výške a aktuálne sú projektové zámery 

v stave realizácie, prípadne pred začatím aktivít. Zapojené školy – Gymnázium A. Bernoláka, 

Námestovo, Robotika (alebo robot ti tyká...) s rozpočtom 133 000 € a SPŠ informačných 

technológií, KNM, Spoločná inovácia vzdelávania pre trh práce v oblasti počítačových sietí 

s rozpočtom 145 500 €. ŽSK zabezpečí spoluúčasť vo výške 5%. 

 

 

Žilinský samosprávny kraj realizoval v minulom programovom období, na základe výzvy 

Operačného programu SR-ČR 2007 – 2013, opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť, 

– podaný 04/2020, rozpočet 

bude upravený 

SUMÁR    2 698 718 €  134 976 €  
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projekt s názvom „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko - 

českém přihraničí“. Hlavný partner projektu: Juhomoravský kraj, hlavný cezhraničný partner 

projektu: Trnavský samosprávny kraj, partneri projektu: Žilinský samosprávny kraj, 

Moravskosliezsky kraj, Juhomoravské centrum pre medzinárodnú mobilitu, Trnavský samosprávny 

kraj, Juhomoravský kraj. Rozpočet projektu (ŽSK): 64 480 €, spolufinancovanie ŽSK – 3 224 € 

(5%), realizácia projektu: 10/2013 – 9/2014. 

Cieľom projektu bolo podporiť talentovaných stredoškolákov v prírodovedných a technických 

odboroch (biológia, fyzika, matematika, chémia) v slovensko-českom pohraničí a rozšíriť celkový 

rozhľad žiakov o svojej budúcej uplatniteľnosti aj v cezhraničnom prostredí. Zámerom projektu 

bolo taktiež vytvoriť postupy a nájsť nástroje na hľadanie „skrytých“ talentov. Realizáciou rôznych 

aktivít sa podporili tí najtalentovanejší žiaci. Uvedený projekt síce skončil, ale ŽSK naďalej napĺňal 

povinné indikátory v rámci povinnej 5-ročnej udržateľnosti projektu (do roku 2019). V roku 2020 

bude projekt ukončený. 

Tabuľka č. 28.: Prehľad indikátorov naplnenosti obdobia udržateľnosti projektu: 

Indikátor – Osoby  

(počet zapojených osôb do vzdelávacích aktivít) 

Partner 2015 2016 2017 2018 2019 
Aktuálny 

stav 

Plánovaná 

hodnota 

Juhomoravský kraj 281 25 28 67 38 439 427 

Trnavský samosprávny kraj 80 85 30 
33

6 
144 675 427 

Moravskosliezsky kraj 443 22 26 28 30 549 427 

Žilinský samosprávny kraj 265 120 167 68 127 747 427 

Juhomoravské centrum pre 

medzinárodnú mobilitu 
48 27 32 30 48 185 100 

Indikátor – Hodiny (celkový počet hodín vzdelávacích aktivít) 

Partner 2015 2016 2017 2018 2019 
Aktuálny 

stav 

Plánovaná 

hodnota 

Juhomoravský kraj 181,5 55 55 66 111 468,5 200 

Trnavský samosprávny kraj 63,5 61 65 69 32 290,5 200 

Moravskosliezsky kraj 135,5 39,5 
39,

32 32 278,5 200 
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Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja 

 

b) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

 

 

Do programu, ktorý bol zameraný na investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy 

pre zručnosti a celoživotného vzdelávania,  bol schválený projekt Gymnázia A. Bernoláka 

v Námestove v rámci vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 

príspevku na projekty v rámci osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 

územia”. Aktivity projektu sa začali realizovať v školskom roku 2019/2020. Rozpočet projektu 

Cezhraničný gymnaziálny klaster G13 je vo výške 770 885 €, ŽSK zabezpečí 5% 

spolufinancovanie. 

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre mikroprojekt 

v rámci strešného projektu s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“ programu Interreg 

V–A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 bol schválený projekt Gymnázia A. Bernoláka v Námestove 

s názvom Spoznávajme a učme sa navzájom, aktivity boli v tomto školskom roku ukončené. 

Rozpočet projektu 43 429 €, schválené spolufinancovanie ŽSK 5 %. 

IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

 

 

Výzva, ktorá umožňuje inováciu vzdelávania a zvýšenie kvality materiálno-technického 

vybavenia škôl, je výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 

operačný program. ŽSK podal do uvedenej výzvy projektové zámery 12 stredných odborných 

škôl, ktoré boli schválené a aktuálne sú v procese realizácie, prípadne verejného obstarávania. 

Rozpočet projektov činí 13 319 000 € a ŽSK zabezpečí spoluúčasť min. 5%.  

V roku 2020 ŽSK podal ďalšie projektové zámery cez IROP na modernizáciu odborného 

vzdelávania na území mestskej funkčnej oblasti mesta Žilina pre nasledujúce stredné odborné školy, 

ktoré sú v aktuálne v procese hodnotenia, prípadne pred podpisom zmluvy: 

5 

Žilinský samosprávny kraj 36,5 47 44 46 30 203,5 200 

Juhomoravské centrum pre 

medzinárodnú mobilitu 
20 20 20 20 20 100 30 
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 SOŠ dopravná, Žilina;  

 SOŠ elektrotechnická, Žilina. 

 Podpora vzdelávania pedagógov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK prostredníctvom projektov 

ŽSK kládol dôraz na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

realizácie aktivít v uvedených oblastiach: 

 vzdelávacími seminármi pre pedagógov;  

 prípravou pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií 

a spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT prostredníctvom školení pre pedagógov;  

 motivovaním pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie;  

 rozširovaním odborných školení majstrov odborného výcviku. 

 

  

 

Program Erasmus+ 

Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy, mládeže a športu a realizuje sa v rokoch 2014 – 2020. ŽSK podporoval školy 

a školské zariadenia vo svojej ZP, aby prostredníctvom projektovej činnosti realizovali projekty 

zamerané na zvyšovanie a rozširovanie znalostí, zručností a schopností u odborných 

pedagogických zamestnancov, a  tým zabezpečili  ich ďalší odborný a kariérny rast. 

Program Erasmus+, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy 

v celej Európe, poskytol príležitostí pre študentov a pedagógov absolvovať odbornú stáž 

v zahraničí. Taktiež pomohol organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať 

strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi 

vzdelávaním, odbornou prípravou a svetom práce.  

Tabuľka č. 29.: Zapojenosť a úspešnosť škôl v ZP ŽSK do programu Erasmus+ 

Rok           2019                 2020 

Počet zapojených škôl: 28 25 

Počet podaných projektov: 32 30 

Počet úspešných projektov: 22 (68,75%) 15 (50%)* 

Získané granty vo výške: 1 000 184 € 743 197 €* 

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja a www.erasmusplus.sk 

*vyhodnotenie všetkých programov nie je zverejnené k 31.07.2020 
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Operačný program Ľudské zdroje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na implementáciu princípov inkluzívneho 

vzdelávania v materských, základných a stredných školách – Pomáhajúce profesie v edukácií detí 

a žiakov. V rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05 podporil ŽSK všetky školy v ZP ŽSK, 

ktoré prejavili záujem zapojiť sa do uvedenej výzvy. Školy v rámci projektu vytvorili nové 

pracovné miesta – pedagogický asistent, špeciálny pedagóg, školských psychológ a asistent učiteľa. 

Aktuálne sú projekty v procese realizácie.  

Cieľ výzvy: zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora 

prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane 

formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia 

do vzdelávania a prípravy. 

Tabuľka č. 30.: Prehľad zapojených škôl a vytvorených pozícií  

Škola 

Počet 

pracovných 

miest 

Novovytvorená pracovná pozícia 

Stredná odborná škola obchodu 

a služieb, Dolný Kubín 
2* 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ 

Spojená škola, Tvrdošín 8* 

3 pedagogickí asistenti, 3 asistenti 

učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský 

psychológ 

Stredná odborná škola dopravná, Žilina 2 2 pedagogickí asistenti 

Stredná odborná škola obchodu 

a služieb, Čadca 
1* 1 školský psychológ 

Stredná odborná škola polytechnická, 

Dolný Kubín - Kňažia 
2* 2 pedagogickí asistenti 

Stredná odborná škola polytechnická, 

Ružomberok 
3* 

1 školský psychológ, 1 špeciálny 

pedagóg, 1 pedagogický asistent 

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš 2* 2 pedagogickí asistenti 

Stredná odborná škola podnikania 

a služieb, Námestovo 
1 1 špeciálny pedagóg 
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Obchodná akadémia, Ružomberok 1 1 asistent učiteľa 

Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš 1 1 pedagogický asistent 

SPOLU: 23  

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja 

      *obsadzovanie pracovných miest v riešení do 31.08.2020 
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 Financovanie stredných škôl a školských zariadení   

Originálne kompetencie 

Žilinský samosprávny kraj v roku 2020 poskytoval zo svojho rozpočtu príspevky pre jazykové 

školy, základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

a zároveň poskytoval zo svojho rozpočtu dotácie na mzdy a prevádzku pre cirkevné a súkromné 

základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území 

samosprávneho kraja na základe žiadosti zriaďovateľa.  

Podrobnosti financovania a výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťaťa školského zariadenia 

určovalo Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným 

umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení na území ŽSK v znení Dodatku č. 1.  

ŽSK od 01.01.2020 do 31.05.2020 poskytoval cirkevným a súkromným zriaďovateľom dotáciu 

vo výške 100 % z príspevku na poslucháča jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy 

a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a od 01.06.2020 ŽSK poskytoval 

dotáciu vo výške 88 %. 

Rozpočet na originálne kompetencie bol stanovený na základe počtu žiakov, detí, poslucháčov 

základných umeleckých škôl (ZUŠ), jazykových škôl (JŠ) a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov podľa 

stavu k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok/dotácia poskytuje 

a schválenej výšky normatívu na jedného žiaka. Rozpočet pre zariadenia školského stravovania sa 

stanovil na základe počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál za predchádzajúci školský rok 

a schválenej výšky normatívu na jedno vydané hlavné a doplnkové jedlo.     

Do normatívov na rok 2020 boli pre školy (JŠ, ZUŠ) a školské zariadenia financované 

z rozpočtu ŽSK zapracované uvedené navýšenia: 

 9,5 % - tné navýšenie platov pre pedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) 

a školských zariadení financovaných z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií 

v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. (224/2019) platnej od 01.09.2019, 

 10 % - tné navýšenie platov pre pedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) 

a školských zariadení financovaných z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií 

v zmysle kolektívneho vyjednávania,  

 navýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) a školských 

zariadení financovaných z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií z dôvodu 

návrhu zvýšenia minimálnej mzdy od 01.01.2020 a úpravy taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujem v zmysle kolektívneho vyjednávania, 

 navýšenie normatívov pre zariadenia školského stravovania, jazykové školy a školské 

internáty (II. a III. kategória), 

 úprava normatívov pre osoby nad 25 rokov veku v rámci ZUŠ, JŠ a CVČ. 
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Tabuľka č. 31.: Prehľad počtu škôl/školských zariadení, počtu žiakov a poskytnutých finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie – v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Druh školy/ školského 

zariadenia 

ROK 2019 ROK 2020 

počet škôl/ 

školských 

zariadení 

počet žiakov 

k 15.09.2018 

čerpanie rozpočtu 

k 31.12.2019 

počet škôl/ 

školských 

zariadení 

počet žiakov 

k 15.09.2019 

schválený 

rozpočet k 

30.06.2020 

jazykové školy (JŠ) 4 2 351 324 215 € 4 2 284 355 220 € 

centrá voľného času (CVČ) 3 1 512 136 080 € 3 1 598 175 780 € 

školské internáty (ŠI) 17 2 200 3 200 346 € 17 2 059 3 232 251 € 

školská jedáleň (ŠJ) 34 - 2 082 604 € 34 - 2 508 939 € 

výdajná školská jedáleň 

(VŠJ) 

7 - 165 756 € 8 - 200 844 € 

príspevok na stravovanie 

pre školu (PnS) 

9 - 68 415 € 4 - 56 467 € 

strediská odbornej praxe 

(SOP) 

1 203 102 064 € 1 237 89 823 € 

rezerva - - - - - - 

Spolu 75 6 266 6 079 480 € 71 6 178 6 619 324 € 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

Tabuľka č. 32.: Prehľad počtu škôl/školských zariadení, počtu žiakov a poskytnutých finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie – v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných 

zriaďovateľov 

Druh školy/školského 

zariadenia 

ROK 2019 ROK 2020 

počet škôl/ 

školských 

zariadení 

počet žiakov 

k 15.09.2018 

čerpanie 

rozpočtu 

k 31.12.2019 

počet škôl/ 

školských 

zariadení 

počet žiakov 

k 15.09.2019 

schválený 

rozpočet k 

30.06.2020 

jazykové školy (JŠ) 2 612 94 851 € 2 600 114 275 € 

centrá voľného času (CVČ) 15 10 471 1 335 037 € 15 11 684 1 301 491 € 

základné umelecké školy 

(ZUŠ) 

14 794 318 621 € 14 880 337 348 € 

školské internáty (ŠI) 4 234 330 957 € 4 236 368 681 € 

školská jedáleň (ŠJ) 7 1 423 140 877 € 7 - 256 580 € 

výdajná školská jedáleň 

(VŠJ) 

1 118 11 682 € 1 - 15 440 € 

dotácia na stravovanie pre 

školu (DnS) 

8 1 294 128 106 € 4 - 116 299 € 

školy v prírode (ŠvP) 1 212 1 484 € 1 361 2 527 € 

centrá 

špeciálnopedagogického 

poradenstva 

3 778 129 148 € 3 1 049 174 134 € 

centrá pedagogicko-

psychologického 

poradenstva 

- - - 1 119 764 € 

rezerva -  - - - - 126 736 € 
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Spolu 55 15 936 2 490 763 € 52 14 929 2 814 275 € 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

Žilinský samosprávny kraj k 30.06.2020 v rámci originálnych kompetencií, financoval 21 107 

detí/žiakov/poslucháčov/osôb v 123 školách (JŠ a ZUŠ) a školských zariadeniach, z toho financoval 

71 škôl (JŠ) a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a 52 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov. Výška upraveného rozpočtu ŽSK 

k 30.06.2020 na originálne kompetencie – pre školy (JŠ a ZUŠ) a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných 

zriaďovateľov bola, vrátane rezervy, v celkovej sume 9 433 599 € (bez rozpočtovaných príjmoch), 

čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2019 nárast o + 10 %. Uvedený nárast bol spôsobený najmä 

navýšením platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských 

zariadení.  

Prenesené kompetencie 

MŠVVaŠ SR v roku 2020 poskytovalo v rámci prenesených kompetencií normatívne finančné 

prostriedky pre 59 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (podľa stavu k 30.06.2020), z toho 

pre: 

 31 rozpočtových organizácií (14 gymnázií, 1 konzervatórium a 16 stredných odborných škôl), 

 28 príspevkových organizácií (1 gymnázium, 27 stredných odborných škôl).  

Výšku normatívnych finančných príspevkov pre samosprávne kraje na jednotlivé roky 

stanovuje MŠVVaŠ SR v závislosti od počtu žiakov a normatívneho objemu finančných 

prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok. Pridelené 

normatívne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli v roku 2019 pre školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK v celkovej výške 67 495 298 €. 

Tabuľka č. 33.: Prehľad finančných prostriedkov určených MŠVVaŠ SR pre školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK 

Druh školy 

ROK 2019  ROK 2020 

počet 

škôl 

počet 

žiakov k 

15.09.2018 

finančné 

prostriedky 

určené 

MŠVVaŠ SR 

počet 

škôl 

počet 

žiakov k 

15.09.2019 

finančné 

prostriedky 

určené MŠVVaŠ 

SR k 30.06.2020 

gymnázia  15 5 666 13 031 219 € 15 5 423 12 672 329 €  

stredné odborné školy 44 17 176 54 464 079 € 44 16 541 58 351 580 € 

spolu 59 22 842 67 495 298 € 59 21 964 71 023 909 € 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

K 30.06.2020 bola stanovená výška normatívnych finančných prostriedkov zo strany MŠVVaŠ 

SR pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v sume 71 023 909 €, čo predstavovalo nárast 

normatívnych finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2019 o + 3 528 611 €, t. j. o + 5,2 %. 

Nárast bol spôsobený najmä navýšením platov pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov škôl.  
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Podpora Centier odborného vzdelávania a prípravy 

Stavebné úpravy – poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu ŽSK pre COVaP 

na kapitálové výdavky na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu  

ŽSK v roku 2019, v rámci originálnych kompetencií, podporil COVaP a ich súčasti poskytnutím 

finančných prostriedkov z príjmov ŽSK na kapitálové výdavky na stavebné úpravy v celkovej 

výške 2 362 851 €, čo predstavovalo 52 % z celkovej výšky poskytnutých kapitálových výdavkov 

na stavebné úpravy pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  

Tabuľka č. 34. : Prehľad poskytnutých kapitálových výdavkov pre COVaP na stavebné úpravy z rozpočtu 

ŽSK na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

P.č. Názov školy 

Stavebné úpravy pre COVaP 

(kapitálové výdavky) 

čerpané 

kapitálové 

výdavky 

k 31.12.2019  

schválené 

kapitálové 

výdavky k 

30.06.2020 

1 SOŠ dopravná, Žilina 621 912 € 0 € 

2 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš 0 € 0 € 

3 Hotelová akadémia, Žilina 238 539 € 0 € 

4 SOŠ stavebná, Žilina 0 € 0 €  

5 SOŠ elektrotechnická, Žilina 81 137 € 0 € 

6 SOŠ technická, Čadca 120 188 € 0 € 

7 Spojená škola, Martin 135 422 € 700 000 € 

8 SOS dopravná, Martin - Priekopa 0 € 0 € 

9 Spojená škola, Nižná 653 868 € 0 € 

10 SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - 0 € 

11 Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké N. Mesto 0 € 5 000 € 

12 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 249 378 € 0 € 

13 SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok (2 COVaP) 262 407 € 0 € 

SPOLU: 2 362 851 € 705 000 € 

Percentuálne porovnanie ku všetkým investíciám ŽSK: 52 % 13 % 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

 

 K 30.06.2020 bola výška schválených kapitálových výdavkov na stavebné úpravy pre COVaP 

a ich súčasti vo výške 705 000 €, čo predstavovalo 13 % zo schválených kapitálových výdavkov 

na stavebné úpravy pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 
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Materiálno-technické zabezpečenie – poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu ŽSK 

pre COVaP na bežné a kapitálové výdavky na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 ŽSK v roku 2019, v rámci originálnych kompetencií, podporil COVaP vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnutím finančných prostriedkov z príjmov ŽSK na bežné 

a kapitálové výdavky na nákup materiálno-technického zabezpečenia v celkovej výške 99 392 €, čo 

predstavovalo 18 % z poskytnutých bežných a kapitálových výdavkov na nákup materiálno-

technického zabezpečenia pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  

Tabuľka č. 35.: Prehľad poskytnutých bežných a kapitálových výdavkov pre COVaP na nákup 

materiálno-technického zabezpečenia z rozpočtu ŽSK na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

P.č. Názov školy 

Nákup materiálno-

technického zabezpečenia pre 

COVaP (bežné a kapitálové 

výdavky) 

čerpané 

finančné 

prostriedky 

k 31.12.2019  

schválené 

finančné 

prostriedky k 

30.06.2020 

1 SOŠ dopravná, Žilina 0 € 22 700 € 

2 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš 0 € 0 € 

3 Hotelová akadémia, Žilina 0 € 0 € 

4 SOŠ stavebná, Žilina 0 € 0 € 

5 SOŠ elektrotechnická, Žilina 0 € 0 € 

6 SOŠ technická, Čadca 0 € 0 € 

7 Spojená škola, Martin 0 € 0 € 

8 SOŠ dopravná, Martin - Priekopa 54 962 € 0 € 

9 Spojená škola, Nižná 0 € 0 € 

10 SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - 0 € 

11 Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké N. Mesto   23 998 € 0 € 

12 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 6 431 € 0 € 

13 SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok (2 COVaP) 14 001 € 0 € 

SPOLU: 99 392 € 22 700 € 

Percentuálne porovnanie ku všetkým investíciám: 18 % 36,8 % 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

K 30.06.2020 bola výška schválených bežných a kapitálových výdavkov na nákup materiálno-

technického zabezpečenia pre COVaP vo výške 22 700 €, čo predstavovalo 36,8 % z poskytnutých 

bežných a kapitálových výdavkov na nákup materiálno-technického zabezpečenia pre všetky školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

Financovanie COVaP nad 100 %-ný normatívny príspevok určený z MŠVVaŠ SR 

 ŽSK v roku 2019, v rámci originálnych kompetencií, podporil a pridelil 12-tim COVaP 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky nad maximálny normatívny príspevok 
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určený MŠVVaŠ SR (nad 100 %) vo výške 324 061 €, z toho na osobné náklady 263 617 € 

a na prevádzkové náklady 60 444 €.  

 K 30.6.2020 ŽSK podporil a pridelil 13-tim COVaP príspevok vo výške 46 275 €, z toho 

na osobné náklady 36 772 € a na prevádzkové náklady 9 503 €.  

Cieľom financovania COVaP je zvýšiť kvalitu ich výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Modernizácia a rekonštrukcia budov škôl a školských zariadení 

Stavebné úpravy – poskytovanie finančných prostriedky z rozpočtu ŽSK na rekonštrukciu 

a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

 V roku 2019 boli čerpané kapitálové výdavky z vlastných príjmov ŽSK na rekonštrukciu 

a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v celkovej 

výške 4 547 695 €. Z celkovo poskytnutých kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 

a modernizáciu budov škôl a školských zariadení za rok 2019 boli čerpané kapitálové výdavky za:  

- stredné odborné školy vo výške   4 341 793 €, t. j. 95,5 %,  

- gymnáziá vo výške   205 902 €,  t. j. 4,5 %. 

 K 30.06.2020 boli schválené kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu budov škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vo výške 5 438 000 €, čo predstavuje 

nárast v porovnaní s rokom 2019 o + 19,6 %. 

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky budú uvoľňované v závislosti od vykonaných prác 

na jednotlivých investičných akciách. 

Graf č. 21.: Porovnanie čerpaných a schválených kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu 

a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK  

 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 
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Graf č. 22.: Porovnanie čerpaných a schválených kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu 

a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa jednotlivých 

regiónov 

 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

 

Nákup materiálno-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK 

V roku 2019 boli čerpané bežné a kapitálové výdavky z vlastných príjmov ŽSK na nákup 

materiálno-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

v celkovej výške 552 573 €. Z toho pre stredné odborné školy boli vyčlenené kapitálové a bežné 

výdavky na nákup materiálno-technického vybavenia vo výške 502 551 €, t. j. 90,95 %, 

pre gymnáziá 50 022 €, t. j. 9,05 % z celkovo poskytnutých kapitálových a bežných výdavkov 

na nákup materiálno-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK za rok 2019. 

 

Graf č. 23.: Porovnanie kapitálových a bežných výdavkov na nákup materiálno-technického vybavenia 

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 
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 K 30.06.2020 boli schválené kapitálové a bežné výdavky z vlastných príjmov ŽSK na nákup 

materiálno-technického zabezpečenia pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ŽSK vo výške 61 680 €.  

 

Sledovanie a vyhodnocovanie stavu záväzkov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

 ŽSK polročne sledoval stav záväzkov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a vyhodnocoval ich stav podľa jednotlivých škôl. Záväzky škôl a školských zariadení 

predstavovali faktúry voči dodávateľom, a to najmä neuhradené faktúry za energie (teplo, elektrická 

energia), materiál (kancelárske potreby, čistiace potreby, potraviny) a služby (revízie). 

 

Tabuľka č. 36. : Porovnanie stavu záväzkov voči dodávateľom podľa regiónov 

Druh školy Región 

Záväzky voči dodávateľom 

celkom 

Záväzky voči dodávateľom 

po lehote splatnosti 

k 30.06.2019 k 31.12.2019 k 30.06.2019 k 31.12.2019 

gymnáziá 

horné Považie 11 484 € 8 065 € 0 € 0 € 

Kysuce 1 648 € 1 486 € 1 081 € 0 € 

Turiec 31 183 € 13 046 € 0 € 0 € 

Liptov 655 € 227 € 0 € 0 € 

Orava 48 689 € 15 382 € 28 603 € 0 € 

spolu 93 659 € 38 206 € 29 684 € 0 € 

stredné odborné 

školy 

horné Považie 109 832 € 90 856 € 0 € 215 € 

Kysuce 72 484 € 47 085 € 15 992 € 8 499 € 

Turiec 88 097 € 101 528 € 11 393 € 96 € 

Liptov 153 735 € 140 296 € 26 925 € 445 € 

Orava 88 422 € 80 972 € 17 220 € 0 € 

spolu 512 570 € 460 737 € 71 530 € 9 255 € 

SPOLU – 
gymnázia a stredné 

odborné školy 

horné Považie 121 316 € 98 921 € 0 € 215 € 

Kysuce 74 132 € 48 571 € 17 073 € 8 499 € 

Turiec 119 280 € 114 574 € 11 393 € 96 € 

Liptov 154 390 € 140 523 € 26 925 € 445 € 

Orava 137 111 € 96 355 € 45 823 € 0 € 

spolu 606 229 € 498 943 € 101 214 € 9 255 € 

Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 

K 31.12.2019 vykazovali školy záväzky po lehote splatnosti vo výške 9 255 €, čo predstavovalo 

v porovnaní so stavom k 30.06.2019 pokles o + 91 959 €. Gymnázia nevykazovali žiadne záväzky 

po lehote splatnosti k 31.12.2019. Za stredné odborné školy najväčšie záväzky po lehote splatnosti 

k 31.12.2019 vykazoval región Kysuce (8 499 €), čo bolo spôsobené nákladmi na úhradu  tepelnej 

energie u 1 rozpočtovej organizácie. Nulové záväzky po lehote splatnosti vykazoval región Orava. 
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Podnikateľská činnosť v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK 2019 

V roku 2019 vykonávalo podnikateľskú činnosť 35 % príspevkových a rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, t. j. 21 organizácii. Počet príspevkových a rozpočtových 

organizácií vykonávajúcich podnikateľskú činnosť za obdobie rokov 2017 – 2019 nepoklesol.  

 

Nárast príjmov z podnikateľskej činnosti v príspevkových a rozpočtových organizáciách v roku 

2019 predstavoval zvýšenie (príjem z podnikateľskej činnosti v sume 1 117 048,68 €) oproti roku 

2017 o 118 752,68 € ( + 11,89 %) a oproti roku 2018 o 89 787,62 € (+ 8,74 %).  

 

 

Tabuľka č. 37.: Porovnanie príjmov v príspevkových a rozpočtových organizáciách v rokoch 2017 až 2019 

druh organizácie 2017 2018 2019 
% navýšenia/zníženia 

2017 až 2019 

príspevkové organizácie 861 856 858 269,60 927 458,23 7,61 

rozpočtové organizácie 136 440 168 991,46 189 590,45 38,95 

spolu 998 296 1 027 261,06 1  117 048,68 11,89 

 

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2017-2019 

 

Graf č. 24.: Porovnanie príjmov z podnikateľskej činnosti v príspevkových a rozpočtových organizáciách 

v rokoch 2017 až 2019 

 
 

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2017-2019 

 

Tabuľka č. 38.: Porovnanie zisku v príspevkových a rozpočtových organizáciách v rokoch 2017 až 2019 

druh organizácie 2017 2018 2019 
% navýšenia/zníženia 

2019 oproti roku 2017 

príspevkové 

organizácie 
44 047,00 € 46 261,15 € 25 713,68 € -41,62 

rozpočtové 

organizácie 
12 569,00 € 7 456,60 € 9 007,01 € -28,33 

spolu 56 616,00 € 53 717,75 € 34 720,69 € -38,67 

 

Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2017-2019 
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Graf č. 25.: Porovnanie zisku z podnikateľskej činnosti v príspevkových a rozpočtových organizáciách 

v roku 2017 – 2019 

 
Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, 2017-2019 

 

Zisk z podnikateľskej činnosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách za obdobie rokov 

2017 – 2019 predstavuje pokles zisku v roku 2019, a to oproti roku 2018 o -18 997 € (35,36 %) 

a oproti roku 2017 o -21 895,31 € (38,67 %), čo bolo spôsobené nákladmi na rekonštrukciu 

interiéru internátu a nákupom zariadenia do jednotlivých izieb v internáte v správe Spojenej škole, 

Martin. 

 

Strategické zámery a ciele v oblasti podnikateľskej činnosti 

 vytvárať podmienky na podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom reklamy ako sú napr. 

billboardy a iné upútavky na budovách škôl a školských zariadeniach, 

 podporovať zvyšovanie príjmov z PČ v oblasti akreditovaných vzdelávacích kurzov, kurzov 

autoškoly, zváračských, pilčíckych, prvej pomoci, v rámci ubytovacích služieb, stravovania, 

školenia, stolárskych prác, autoservisu a iných. 

 

Financovanie cirkevných a súkromných zriaďovateľov ZUŠ, JŠ a školských zariadení 

 

ŽSK financoval zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení 

z podielových daní ŽSK v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do 31.12.2019 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 39/2015 o poskytovaní príspevkov ZUŠ, JŠ 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom 

cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení na území Žilinského kraja v znení 

neskorších dodatkov a od 01.01.2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 62/2019 

o poskytovaní príspevkov ZUŠ, JŠ a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení 

na území Žilinského kraja. 

 

Samosprávny kraj poskytoval finančné prostriedky pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov 

veku, s výnimkou škôl v prírode, kde financoval deti do 15 rokov veku. 
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Za rok 2019 bola celková suma pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK 

pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení vo výške 2 490 763 €. 

 

V roku 2019 ŽSK poskytoval dotácie pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 100 

% z príspevku na poslucháča jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. K 30.06.2020 ŽSK financoval 38 zriaďovateľov 

cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení, ktorí zriadili 52 cirkevných a súkromných 

subjektov, a to:  

- 14 súkromných ZUŠ, 

- 15 cirkevných a súkromných CVČ, 

- 2 súkromné JŠ, 

- 7 cirkevných a súkromných školských jedální, 

- 1 cirkevnú výdajnú školskú jedáleň, 

- 4 cirkevných a súkromných dotácií na stravovanie, 

- 4 cirkevné a súkromné školské internáty,  

- 3 súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, 

- 1 súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

- 1 súkromnú školu v prírode. 

 

K 30.06.2020 bola celková suma schválených finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK 

pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných ZUŠ, JŠ a školských zariadení vo výške 2 814 275 €, 

čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje nárast o + 12,99 %.  

 

Graf č. 26 : Porovnanie počtu žiakov a výšky dotácie poskytnutej z rozpočtu ŽSK  

 
Zdroj: Štatistické materiály OE ŽSK 
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  Záver 

Žilinský samosprávny kraj dodatkom č. 3 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania 

v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2022 aktualizoval údaje za školský rok 2019/2020 

podľa jednotlivých cieľov regionálnej stratégie.  

 Konštatujeme, že jednotlivé strategické a čiastkové ciele sa plnili a plnia priebežne, ich 

vyhodnotenie sa bude realizovať až v závere obdobia platnosti Regionálnej stratégie výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2022. 

 


