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Americká obchodná komora na Slovensku 
(AmCham Slovakia) zorganizovala 
konferenciu o potrebách slovenského 
vzdelávacieho systému.

Na podujatí sa brainstormovalo o základných 
líniách reformy, postavení učiteľov, o zmenách 
potrebných na základnom, strednom, 
univerzitnom stupni,  ako aj o nastavení 
celoživotného vzdelávania.
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N Á Z O R

Ronald Blaško:  
Štyri otázky a komentáre  
k vzdelaniu budúcnosti

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR 
[AmCham Slovakia]

R o n a l d  B l a š k o   |   R o n a l d  B l a š k o ,  v ý k o n n ý  r i a d i t e ľ  [ A m C h a m  S l o v a k i a ]

https://euractiv.sk/authors/ronald-blasko/
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Výkonný riaditeľ Americkej ob-
chodnej komory na Slovensku 
ponúka niekoľko úvah o vplyve 

rodičov na vzdelanie detí, kvalite učite-
ľov a meta-zručnostiach.

Pôvodná verzia tohto textu odznela 
ako úvodný príhovor Ronalda Blaška 
na konferencii Americkej obchodnej ko-
mory v Slovenskej republike (AmCham 
Slovakia) Vzdelávanie 2.0: Tvoríme víziu

Vážené dámy, vážení páni,
je pre mňa cťou, že Americká 

obchodná komora v SR spolu so Za-
stúpením Európskej komisie na Slo-
vensku, spoločnosťami CISCO, Citi, 
Adient a Európskou investičnou ban-
kou mohli 12. júna privítať mnohých 
expertov na podujatí s osobitným 
dôrazom na kvalitu vzdelávania na 
Slovensku. Táto téma je mimoriadne 
dôležitá pre Slovensko, EÚ, ako aj celý 
moderný svet a zároveň je mne osob-
ne veľmi blízka.

Predpokladám, že väčšina z  nás 
sme rodičia a vnímame, že schopnosti, 
zručnosti a  vedomosti našich detí sú 
spoluproduktom nášho vzdelávacieho 
systému. Zároveň sme sami súčasťou 
dynamického ekonomického a sociál-
neho prostredia, ktorého imperatívom 
je neustále rozširovanie vedomostí 
a obmena už získaných zručností.

Všetci si uvedomujeme, že na plno-
hodnotné uplatnenie nášho osobného 
potenciálu, úspech v  profesionálnom 
živote, ale aj na úspech samotnej kra-
jiny v globalizovanej ekonomike, je 
kvalitné vzdelanie absolútna nevy-
hnutnosť.

Americká obchodná komora v SR 
spolu so svojimi členmi vníma prob-
lémy slovenského vzdelávacieho sys-
tému v  troch kľúčových oblastiach, 
kde okrem pomenovania hlavných 
problémov navrhuje aj súbor praktic-
kých opatrení, ktoré môžu pozitívne 
prispieť k relatívne rýchlym zmenám 
a zlepšeniam.

Rád by som sa s vami podelil o šty-
ri otázky a štyri komentáre, ktoré, ve-
rím, môžu byť pozitívnym impulzom.

Otázka č. 1:  Mám štrnásťmesačnú 
dcéru. Je predpoklad, že do pracov-
ného procesu bude vstupovať okolo 
roku 2040. Netuším, aké vedomos-
ti a  zručnosti bude v  tom čase po-
trebovať, aby sa uplatnila na trhu 

práce. Tým menej viem, čo všetko 
sa bude musieť naučiť počas trvania 
jej produktívneho veku, t.j. do roku 
približne 2090. Na čo by som mal 
dávať, ja ako rodič, dôraz pri rieše-
ní otázky vzdelania môjho dieťaťa? 
Ako môžem rozpoznať, či vybraná 
škola je tá správna pre moju dcéru 
a čo môžem urobiť, ak už daná škola 
nie je tá najoptimálnejšia?

Komentár č. 1: Vo veku troch ro-
kov má priemerné dieťa v USA v rodi-
ne rodičov s  vysokoškolským vzdela-
ním slovnú zásobu 1200 slov. Priemer-
né dieťa v rodine nezamestnaných na 
sociálnych dávkach iba 400 slov. Ten-
to rozdiel sa už iba málokedy podarí 
odstrániť. Rozvoj detí v  skorom veku 
preto stále viac sleduje „výuku rodi-
čov“, keďže ich vplyv na dieťa je ďaleko 
najväčší. Vzdelanie rodičov má väčší 
vplyv ako gény, peniaze a školy (mega 
study USA 2006) a najväčší vplyv má 
na deti do troch rokov.

Podľa profesora Jamesa Heckma-
na z  Chicagskej univerzity (Nobelova 
cena za ekonómiu za rok 2000) je in-
vestícia do predškolských zariadení 
a  rozvoja dieťaťa v  skorom veku in-
vestíciou s  najlepšou návratnosťou. 
Schopnosť sústrediť sa, v  čase, keď 
technológia neustáleho „vyrušovania“ 
predbehla technológiu „koncentrova-
nia sa“ a schopnosť tímovej spolupráce 
sa neskôr premietne do mnohých pozi-
tív vrátane vyššieho príjmu a zníženia 
rizika nezamestnanosti, uväznenia, 
ale aj tínedžerskej delikvencie.

Otázka č. 2:  Je kvalitnejšie vzdela-
nie spojené so zvýšenými výdavka-
mi na vzdelávanie?

Komentár č. 2:  Krajiny OECD 
od sedemdesiatych rokov minulého 
storočia výrazne zvýšili výdavky na 
vzdelanie, ale výsledky testov neza-
znamenali výrazné zlepšenie. To ne-
znamená, že množstvo zdrojov nemá 
žiaden vplyv, ale od určitej hranice nie 
je systematický vzťah medzi výškou 
výdavkov a výsledkami študentov.

Otázka č. 3:  Na základe akých kri-
térií rozoznáme kvalitného učiteľa 
a  ako zlepšíme spoločenské posta-
venie učiteľov?

Rozdiel v kvalite učiteľov je jeden 
z  rozhodujúcich faktorov. Dôležité 

je, ako sa robí výber učiteľov v  kraji-
ne. Úspešné krajiny ako Južná Kórea 
a  Fínsko lákajú na učiteľské povola-
nie hornú tretinu najlepších študen-
tov stredných škôl, čo je v  kontraste 
s inými krajinami, obzvlášť s krajina-
mi bývalého východného bloku. Spo-
ločenské uznanie učiteľského povola-
nia má významný vplyv, avšak jeho 
zvýšenie je veľmi dlhodobá záležitosť.

Otázka č. 4:  V  súčasnosti, keď je 
prístup k  vedomostiam ľahší ako 
kedykoľvek v  minulosti   a  nové 
informácie sú dostupné takmer 
okamžite, ktoré zručnosti sú tie ví-
ťazné, tzv. meta-zručnosti, ktoré 
pretrvajú aj do budúcnosti?

Komentár č. 4:  Neustále vzdelá-
vanie sa stáva dôležitejším než samot-
né okamžité vedomosti. To znamená, 
že sebamotivácia a  zvyk sa neustále 
učiť až do záveru produktívneho veku, 
schopnosť koncentrovať sa a  tímo-
vo spolupracovať plus improvizovať 
budú predstavovať príklad meta-zruč-
ností. Podľa Harvard Business Review 
náš svet už prešiel od industriálnej 
ekonomiky k poznatkovej ekonomike 
a aktuálne sme na ceste od poznatko-
vej ekonomiky k ľudskej, či humánnej 
ekonomike, kde bude rastúci dopyt po 
ľudskom faktore v kombinácii s tech-
nológiami a strojmi.

Na záver by som rád použil citát 
od Ludwiga Wittgensteina: „To čo 
som vám chcel povedať pozostávalo 
z  dvoch častí: z  myšlienok, ktoré ste 
počuli, a ktoré ste nepočuli. A práve tie 
druhé sú tie dôležité.“ Dúfam, že tie dô-
ležité zaznejú počas nadchádzajúcich 
diskusií o potrebe kvality a vízie vzde-
lávacieho systému na Slovensku. n

http://www.amcham.sk/events/2717_education-2-0-envision-the-progress
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Č L Á N O K

Vzdelávanie má byť 
politická priorita, nie téma 

politikárčenia

Koferencia: Vzdelávanie 2.0: Tvoríme víziu [AmCham Slovakia]

Z u z a n a  G a b r i ž o v á   |   E U R A C T I V  S l o v e n s k o

Pre zmeny vo vzdelávacom sys-
téme si v prvom rade musíme 
získať učiteľov, hovorí šéf parla-

mentného výboru pre školstvo. Záro-
veň ich však treba zaplatiť, aby dopredu 
neprichádzali o 40 % príjmov v porov-
naní s inými vysokoškolsky vzdelaný-
mi ľuďmi, dodávajú odborníci.

„Často si pomáham citátom z  po-

dobnej diskusie s  nebohým Marti-
nom Filkom  (bývalým šéfom Inštitútu 
finančnej politiky na MF SR, pozn.red), 
ktorý pred pár rokmi povedal: „Všetci 
ľudia v  mojom tíme chceme dať viac 
peňazí do školstva, máme na to všet-
ky analýzy. No udeje sa to len vtedy, 
keď všetci budeme na to tlačiť, aby aj 
politici cítili, že je to téma, ktorej sa 
stojí za to venovať‘.“

Takto otvoril konferenciu „Vzdelá-

vanie na Slovensku 2.0: Tvoríme víziu“ 
jej moderátor Stanislav Boledovič, za-
kladateľ a CEO Teach for Slovakia.

Predseda výboru Národnej rady 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
Ľubomír Petrák (SMER-SD) suhlasí, 
že vzdelávanie ako hodnota v spoloč-
nosti chýba.

 Slovensko je v ukazovateli pomeru 
výdavkov na školstvo k HDP v rebríč-
ku OECD na 4. mieste od konca 

https://euractiv.sk/authors/zuzana-gabrizova/
http://www.amcham.sk/events/2717_education-2-0-envision-the-progress
http://www.amcham.sk/events/2717_education-2-0-envision-the-progress
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Pre akúkoľvek reformu vzdeláva-
nia je podľa Petráka kľúčový prvok 
učiteľov. Čisté nalievanie peňazí ne-
prináša od istej úrovne také výrazné 
zlepšenie. „Reformy budú realizovať 
najmä učitelia a to 80 až 90 % súčas-
ných učiteľov. Budeme ich musieť pre 
reformy získavať,“ hovorí šéf parla-
mentného výboru.

„Zmenám, ktoré budú prichádzať 
do vzdelávacieho systému, musíme 
dať istú voľnosť, aby sa nikto necítil 
v  meniacom sa systéme nekomfort-
ne, lebo výkonnosť bude tomu zodpo-
vedať.“

PLATY UČITEĽOV
Na otázku, čo bránilo tomu, aby 

politici za posledných 5 až 10 rokov 
výraznejšie zvýšili platy učiteľov, od-
povedá Petrák rebríčkom priorít, kto-
rý formovali ekonomické okolnosti 
v danom čase.

Podľa neho „ak máte 15-20 % neza-
mestnanosť a  extrémne výdavky do 
sociálnej sféry, tak nerobíte prioritne 
zmeny v systéme vzdelávania, kde sa 
výsledky prejavujú až v horizonte 10, 
15, 20 rokov. Nie je to ten moment, 
ktorý automaticky pozdvihne kraji-
nu, tak je logické, že sa bude venovať 
iným veciam.“

Nemá to byť výhovorka, ale aj ta-
kýto spôsob uvažovania je podľa neho 
legitímny.

Cieľ 1,2 násobok priemerného pla-
tu v národnom hospodárstve z roku 
2013 sa dosiahol v roku 2017. Nová 
méta dosiahnuť výšku platov učite-

ľov na úrovni 85 % priemeru platov 
vysokoškolsky vzdelaných  (priemer 
OECD) je podľa Petráka šťastnejšie vy-
jadrená ako 1,6 násobok priemerného 
platu v  národnom hospodárstve, čo 
by bol ekvivalent.

Referencia na priemer OECD pod-
ľa jeho slov zabráni, aby verejnosť 
vnímala, že učiteľ má o 60 % viac ako 
bežný človek, aby to „nespôsobovalo 
nejakým spôsobom závisť.“

 
Atraktivita povolania: Učiteľ ka/

učiteľ bude na Slovensku zarábať 62 % 
toho, čo jeho spolužiaci s  vysokoškol-
ským vzdelaním na iných pozíciách. 
Ak sa dnes niekto rozhodne pre povo-
lanie učiteľa, dopredu sa vzdáva 40  % 
svojich príjmov.

SPOLOČENSKÝ STATUS 
UČITEĽA
Predseda výboru AmCham pre 

spoluprácu akadémie a biznisu, Fran-
tišek Jakab,   vidí spoločenskú objed-
návku na zmenu ako kľúčovú. Posled-
né roky si to podľa neho spoločnosť 
uvedomuje viac.

Nevyhnutnosťou je dohoda na-
prieč politickým spektrom a synergie 
práce viacerých rezortov.

„Je nutné vrátiť status učiteľa, kto-
rý bol v  minulosti významný. Notár, 
učiteľ a farár to nebolo povolanie, ale 
poslanie.“

Zmena musí nastať aj na pedago-
gických fakultách, kde musí ísť o kva-
litu. „Ako sa hovorí priemerný peda-
góg učí, dobrý vysvetľuje a najlepší 
inšpiruje.“

Svoju úlohu zohrá aj tlak zo stra-
ny priemyselnej sféry, ktorá pochopi-
la, že sa musí podieľať na formovaní 
vzdelávacej infraštruktúry. „Záujem 
priemyselnej sféry si začínajú všímať 
aj politici,“ myslí si František Jakab.

ABSOLVENTI BEZ JAZYKOV 
A MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ
Potvrdzujú to aj skúsenosti perso-

nalistky spoločnosti Adient Stanisla-
vy Valientovej Psotovej. Konštatuje 
problém mnohých firiem: nedostatok 
stredoškolských a  vysokoškolských 
absolventov s technickým vzdelaním.

Ak sa aj absolventi nájdu, ich naj-
častejšími nedostatkami sú neznalosť 
jazykov a chýbajúce mäkké zručnosti.

„Málokto má plynulú angličtinu. 
Ešte iný svetový jazyk je úplná výni-
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močnosť.“ Firma očakáva, že absolven-
ti budú schopní riešiť technické prob-
lémy systémovo, a nesiahnu napríklad 
po prvom riešení. Rezervy majú aj 
v  prezentačných zručnostiach, kritic-
kom myslení či manažovaní svojho 
času.

Podľa Psotovej by mala by byť 
do štúdia povinne zakomponovaná 
prax. „Absolventi prichádzajú a ne-
majú predstavu ako vyzerá práca vo 
firme v  oblasti, ktorú študovali. Pri-
chádzajú veľmi sebavedomí a s nere-
álnymi očakávaniami, že sa do pol 
roka stanú členmi manažmentu.“

SPOLUPRÁCA  
BIZNIS-AKADÉMIA
Sami sa vo firme preto snažia spo-

lupracovať so všetkými stupňami 
vzdelávania. Organizujú letnú 6-týž-
dennú prax pre vysokoškolákov, ktorí 
pod dohľadom mentorov riešia reálny 
technický problém. „Často sú ich rie-
šenia nekonvenčné, ale zaujímavé 
a aplikovateľné,“ tvrdí HR manžérka.

So strednou odbornou školou prie-
myselného dizajnu má firma projekt 
umeleckej praxe, v  ktorom študenti 
tvoria vlastný dizajn automobilového 
sedadla.

„Ideme aj na základné školy moti-
vovať, aby si deti vybrali školu s tech-
nickým zameraním.“ Ako formu tu 
volia denný letný tábor.

 
V celej EÚ omnoho menej študentov 

končí s magisterským stupňom štúdia. 

Na Slovensku je to  až 80 % študentov. 
V EÚ je to okolo 40 %, keďže je omnoho 
bežnejšie, že po ukončení 4 ročného ba-
kalárskeho štúdia prejdú do praxe.  

Riaditeľ škôlky a  základnej školy 
Montessori v Bratislave Ivan Juráš je 
jeden z  autorov programu „Učiace sa 
Slovensko.“

Pri tvorbe tohto dokumentu sa 
podľa jeho slov snažili o spoločenskú 
zhodu. Jej komponentmi musia byť 
zhoda politická a odborná.

„Vo vzdelávaní by sa mala prestať 

robiť politika. Ak sa na tom dokážeme 
zhodnúť, potom sa môžeme posunúť 
dopredu a k nejakému prieniku.“

To sa podľa neho stalo vo Fínsku, 
kde sa téma vzdelávania prestala riešiť 
ako politická agenda. „Nosná vrstva 
sú odborníci, politici prestali s politic-
kými ambíciami interferovať do tohto 
procesu.“

„Kľúčová úloha školy je naučiť 
dieťa schopnosti prispôsobiť sa zme-
nám,“ myslí si Juráš. 
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Partneri: 

Výsledky testovania PISA. „To je 
ovocie vlád spred roka 2006, kedy ten-
to pokles začal,“ hovorí Stanislav Bo-
ledovič z Teach for Slovakia.  

Volebné preferencie podľa výsled-
kov študentov v škole. Neúspech pria-
mo zvyšuje pravdepodobnosť, že budú 
voliť ĽSNS. n
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Zuzana Gabrižová,  

Šéfredaktorka 
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Pavel Nikodem,  
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