
©ICM ORAVA, marec 2011 

                                    

 

                            Informačné centrum mladých Orava 

                            Medvedzie 132, 027 44  Tvrdošín 
                               Tel/fax: +421 43 5381 130 

icmorava@orava.sk,www.icm.sk, www.icmorava.sk                             

 

  

Centrum vzdelávania – príležitosť 
k vzdelávaniu bez hraníc 

 

 

 

 

Analýza vzdelávacích potrieb 

  

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

mailto:icmorava@orava.sk
http://www.icm.sk/
http://www.icmorava.sk/


©ICM ORAVA, marec 2011 

 

Analýza vzdelávacích potrieb je zameraná na zistenie záujmu o vzdelávanie v okresoch 

Námestovo, Dolný Kubín, Čadca. Jej úlohou bolo odpovedať na otázky -  aké sú potreby 

jednotlivých cieľových skupín v oblasti celoživotného vzdelávania, aké metódy a formy 

vzdelávania by potenciálni účastníci  uvítali a získané údaje nám umožnia vytvoriť  správny 

a reálny  plán vzdelávacích aktivít nového vzdelávacieho zariadenia.  Prieskum prebiehal 

formou dotazníka a to buď elektronicky na portáli: www.dotaznicek.sk, alebo možnosťou 

vyplniť dotazník v písomnej forme.  Cieľové skupiny, na ktoré bol prieskum zameraný boli: 

nezamestnaní, zamestnaní, pedagógovia a formou riadených rozhovorov prebiehal prieskum 

u zamestnávateľov.  

Respondentom sme kládli otázky týkajúce sa záujmu o konkrétne vzdelávacie aktivity, ktoré 

plánujeme zaradiť do vzdelávacieho programu, otázky zamerané na zistenie organizačno-

technického zabezpečenia vzdelávania, aby sme si vytvorili obraz o záujme, spôsobe 

a predstavách našich budúcich klientov na vzdelávanie a jeho konkrétne podmienky 

realizácie. 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU A RIADENÝCH ROZHOVOROV 

Celkovo sa do dotazníka zapojilo: 512 respondentov 

- Z radov nezamestnaných 57% 

- Z radov zamestnancov 43% 

Návratnosť dotazníka ukázala a z prieskumu vyplynulo, že orientácia na obe cieľové skupiny 

v rámci zamerania vzdelávacích aktivít sa javí ako rovnocenná. Do budúcnosti preto treba 

zvážiť nastavenie vzdelávacích aktivít tak pre nezamestnaných ako aj pre zamestnancov, 

u ktorých sme zaznamenali jasný stimul na vzdelávanie a zapojenie sa do procesu 

celoživotného vzdelávania ďalším zdokonaľovaním sa. 

 

Pre lepší obraz o cieľových skupine zamestnaní sme chceli zistiť aj zameranie v akej sfére 

pracujú. 

 

Zrealizovali sme celkovo 30 riadených rozhovorov so zamestnávateľskými subjektmi, aj keď 

ich realizácia bola oveľa náročnejšia ako sme predpokladali. Zamestnávatelia nemali záujem 

o kontakt s naším zamestnancom a pre vyťaženosť bolo problematické dostať sa k správnemu 

človeku, ktorý by nám dokázal podať relevantné odpovede.  
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1. MÁTE ZÁUJEM O  VZDELÁVANIE?  

                   Výsledky dotazníkového prieskumu: Výsledky riadených rozhovorov: 

 

Z celkového počtu opýtaných pozitívnu odpoveď na záujem o vzdelávanie sme zaznamenali u 

82% respondentov, považujeme to za dobrý signál. Môžeme konštatovať, že u respondentov 

celkovo je veľký záujem o vzdelávanie, čo nám dáva informáciu, že vzdelávacie zariadenie, si 

dokáže získať klientov pre svoje aktivity a je tu predpoklad na jeho fungovanie. Z prieskumu 

vyplynulo, že klientov ochotných vzdelávať sa je dostatok a preto by nemal byť problém pri 

správnom marketingu vzdelávacích programov s udržateľnosťou vzdelávacieho zariadenia. 

Na druhej strane z riadených rozhovorov, ktoré sme realizovali so zamestnávateľskými 

subjektmi vyplynulo, že len 40% opýtaných má záujem o vzdelávanie svojich zamestnancov. 

Rozdielnosť prístupu k problematike vzdelávania vidíme aj v poslaní a plnení cieľov 

zamestnávateľa, ktorý prioritne musí zabezpečiť výrobu a svoju činnosť s kapacitami, ktoré 

má. Taktiež situácia na trhu práce, kde je prebytok pracovnej sily nenúti zamestnávateľa 

vzdelávať si vlastných zamestnancov, ale hľadať zamestnanca, ktorý spĺňa všetky atribúty na 

dosiahnutie plného pracovného výkonu. 

 

  

82%

18%

áno

nie

40%

60%
áno

nie



©ICM ORAVA, marec 2011 

2. AKÝ DRUH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT MÁTE ZÁUJEM? 

KURZY ZAMERANÉ NA UĽAHČENIE NA TRH PRÁCE  A SEBAPREZENTÁCIU?  

                     Výsledky dotazníkového prieskumu:            Výsledky riadených rozhovorov: 

  

64% respondentov odpovedalo kladne na záujem o kurzy na uľahčenie na trh práce a 

sebaprezentácie. Otázka smerovala viac-menej na skupinu nezamestnaných, u ktorých sme 

chceli zistiť motiváciu na zmenu – či sú ochotní urobiť niečo preto, aby sa zamestnali, aby 

zmenili svoj status nezamestnaného. Ukázalo sa však, že záujem o daný typ kurzov je aj z 

radov zamestnaných so zreteľom na oblasť sebaprezentácie.  

Výsledky prieskumu nám ukazujú, že daný typ kurzu pre cieľovú skupinu nezamestnaných 

má tendenciu na úspech a javí sa pre respondentov ako zaujímavý. 

Na druhej strane z pochopiteľných dôvodov, zo strany zamestnávateľov je o daný typ kurzov 

nezáujem. Aj keď napríklad v oblasti služieb a obchodu sme zaznamenali záujem o daný typ 

kurzov hlavne v oblastiach komunikácie. 

Najväčší záujem pri dotazníkovom prieskume sme zaznamenali o kurzy zamerané na oblasť 

komunikácie a motivácie, ktoré z celkovej ponuky predstavujú až 57%. Potenciálne 

zaujímavé sa javia tiež kurzy zamerané na oblasť začatia podnikania a kurzy sebaprezentácie. 

Z pohľadu zamestnávateľov sa najviac zaujímavé javili kurzy komunikačné a motivačné. 

              Výsledky dotazníkového prieskumu:            Výsledky riadených rozhovorov: 
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KURZY ZAMERANÉ NA POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI?  

           Výsledky dotazníkového prieskumu:            Výsledky riadených rozhovorov: 

 

Oblasť vzdelávania v IKT je pre nás kľúčová, pretože máme záujem etablovať sa na trhu  ako 

vzdelávacie zariadenie poskytujúce tieto vzdelávacie aktivity na všetkých úrovniach či pre 

úplných začiatočníkoch ako aj pre pokročilých. Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že 

záujem o tento typ vzdelávacích aktivít je pomerne veľký. Vidíme tu potenciál pre ďalšie 

rozvíjanie zaradením pre ďalšie cieľové skupiny ako sú študenti, žiaci, ženy  na materskej 

dovolenke, seniori. Kurzy zamerané na počítačové zručnosti vnímame ako perspektívne 

z dlhodobého hľadiska, vzhľadom na to, že táto kľúčová kompetencia je v súčasnosti 

nevyhnutná a je potrebná v každom odbore, vyžadujú ju zamestnávatelia, trh práce, 

podnikanie a pod.   

Zo strany zamestnávateľských subjektov sa počítačové kurzy javia ako málo perspektívne, ale 

súvisí to tiež so skutočnosťou, že nám avizovali že daný typ vzdelávania u nich v minulosti už 

prebehol a momentálne nepovažujú za potrebné ho opätovne realizovať.  

Respondentom  sme ďalej položili otázku  o čo majú  záujem – či viac menej o balík Office 

alebo internet. Z prieskumu vyplynulo, že záujem o dané typy je viac-menej rovnocenný. 

             Výsledky dotazníkového prieskumu:                           Výsledky riadených rozhovorov: 
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KURZY ZAMERANÉ NA JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI  

Výsledky dotazníkového prieskumu:         Výsledky riadených rozhovorov: 

 

V súvislosti s požiadavkou doby na kvalifikovanú a konkurencieschopnú pracovnú silu na 

európskom trhu práce zvažujeme aj ponuku zaradenia jazykového vzdelávania. 

Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že aj o daný typ vzdelávacích aktivít prejavili 

respondenti záujem. Na druhej strane zamestnávateľské subjekty o danú vzdelávaciu aktivitu 

záujem nemajú. 

Pri zameraní na konkrétny jazyk najväčší záujem v dotazníkovom prieskume  je o anglický 

jazyk, ktorý predstavuje až 66% a jazyk nemecký z 24% zastúpením. Z pohľadu 

zamestnávateľov je požiadavka na anglický jazyk výrazná – 67% a ďalej na jazyk nemecký – 

25%. Zameranie na tieto dva jazyky vyplýva aj z ich postavenia – keďže oba jazyky patria 

medzi najpoužívanejšie komunikačné jazyky sveta. 

Jazyková zdatnosť zvyšuje možnosti uplatnenia sa na európskom trhu práce a zvlášť získanie 

europasu, ktorý sa stáva súčasťou životopisu a motivačného listu, čím sa garantuje kvalita 

a úroveň osvojeného cudzieho jazyka a jeho aktívne využívanie v praxi. 

Výsledky dotazníkového prieskumu:         Výsledky riadených rozhovorov: 
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KURZY ZAMERANÉ NA ROZVOJ PROFESIJNÝCH ZRUČNOSTÍ  

Výsledky dotazníkového prieskumu:         Výsledky riadených rozhovorov: 

   

Jednou z cieľových skupín, na ktorú chceme orientovať svoju pozornosť je aj skupina 

nezamestnaných z uvedeného dôvodu, sme chceli zistiť, záujem o možnosť rekvalifikácie na 

konkrétnu profesiu. Predpoklad záujmu o dané vzdelávacie aktivity  sa javí ako potenciálny. 

Na druhej strane nás prekvapil nezáujem zamestnávateľov rekvalifikovať svojich 

zamestnancov na konkrétnu profesiu. Zdôvodnenie vidíme v situácii na trhu práce, kedy 

ponuka pracovnej sily značne prevyšuje dopyt a preto zamestnávateľ nepotrebuje 

rekvalifikovať, ale získa pracovnú silu podľa vlastných požiadaviek.  

Možnosti vzdelávania sme rozdelili do troch oblastí: robotnícke profesie, obchod a služby 

a cestovný ruch. Najväčší záujem v dotazníkovom prieskume je o vzdelávanie v oblasti  

obchodu a služieb a robotníckych profesií. Oblasť cestovného ruchu sa javí zatiaľ ako 

nezaujímavá pre klientov, je to možno spôsobené aj dôsledkami pretrvávajúcej krízy, kde 

uplatnenie v tejto oblasti cestovného ruchu sa nateraz javí ako nemožné a preto sa pozornosť 

sústreďuje na oblasti, kde je možnosť zabezpečenia finančného pre respondenta. Na strane 

zamestnávateľov z toho mála záujemcov o vzdelávanie v rekvalifikačných kurzov prevládala 

oblasť robotníckych profesií a obchodu a služieb. 

Výsledky dotazníkového prieskumu:         Výsledky riadených rozhovorov: 
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Z robotníckych profesií najzaujímavejšie pre klientov sú kurzy: vysokozdvižný vozík, zvárač, 

stavené stroje. 

Zamestnávatelia prejavili záujem o kurzy zamerané na oblasť stavebníctva – obsluha 

stavebných strojov. Z dôvodu malého záujmu o profesijné vzdelávanie zo strany 

zamestnávateľov neponúkame grafické spracovanie daného stavu. 

Výsledky dotazníkového prieskumu:          

 

Z oblasti obchodu a služieb sú najzaujímavejšie kurzy pre klientov: účtovníctvo, 

opatrovateľka, práca s registračnou pokladňou, kozmetika a vizáž. 

Výsledky dotazníkového prieskumu:   

 

Prvé dve oblasti súvisia aj s reálnym vývojom trhu práce, zvyšovanie počtu malého 

a stredného podnikania, ktoré potrebuje účtovné služby a pre európsky trh sa zvyšuje 

požiadavka pre opatrovanie chorých, bezvládnych a starších občanov. 
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KURZY ZAMERANÉ NA OBLASŤ CESTOVNÉHO RUCHU 

Výsledky dotazníkového prieskumu:   

 

 

Prieskum ukázal, že o danú oblasť momentálne je malý záujem a zaradenie týchto kurzov by 

pre vzdelávacie zariadenie neprinieslo želaný efekt. 
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KURZY ZAMERANÉ PRE PEDAGÓGOV 

Výsledky dotazníkového prieskumu:                               Výsledky riadených rozhovorov: 

   

Oblasť vzdelávania pre pedagógov patrí medzi oblasti, v ktorej chceme rozširovať svoju 

doterajšiu pôsobnosť. Záujem zo strany klientov o pravidelné vzdelávanie v danej oblasti je 

podmienený aj zákonom o kontinuálnom vzdelávaní,  a preto sa javí pre udržateľnosť 

vzdelávacieho zariadenia ako kľúčová. Pedagógovia sú cieľová skupina, ktorá sa musí 

priebežne, pravidelne a kontinuálne vzdelávať vzhľadom na svoje pôsobenie vo výchove 

a vzdelávaní, kde je potrebné získavať nové informácie, poznatky a zručnosti, rozvíjať svoje 

kľúčové kompetencie. 

Pri porovnaní výsledkov zistených prieskumom a riadenými rozhovormi vidíme, že záujem 

o dané aktivity je skoro rovnaký tak na strane zamestnávateľov ako aj na strane respondentov. 

Pre objektivitu výsledkov chceme podotknúť, že prieskum nebolo priamo nasmerovaný na 

túto cieľovú skupinu  a cítime rezervy v oblasti informovanosti odbornej verejnosti o ponuke 

daných kurzov. Väčšina záujemcov o tento typ vzdelávania získava informácie 

prostredníctvom svojho zamestnávateľa a nemajú vedomosť, že aj naše zariadenie takýto typ 

kurzov ponúka. Vidíme tu možnosti na rozvoj a získavanie klienta pre naše potreby, 

správnymi marketingovými prezentáciami a ponukami získavať klientov. 

Z prieskumu ako aj riadených rozhovorov vyplynulo, že záujem je o dané typy kurzov: 
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Graf ukazuje, že najväčší záujem medzi pedagogickými pracovníkmi  je o funkčné 

vzdelávanie,  čo znamená zvyšovanie riadiacich a manažérskych zručností, pôsobenie  v tíme, 

ovládanie legislatívy, zvyšovanie motivácie u pedagogických pracovníkov,  ďalej analýza 

nám ukázala, že je vysoký záujem o  získavanie kreditov formou špecializačného štúdia. 

V súčasnosti školy signalizujú sťažené vzťahy v triedach, nárast detí s poruchami správania, 

čo sa objavilo aj v požiadavkách ďalšieho vzdelávania, ako pracovať s takýmito faktormi, 

prejavmi, so skupinou detí, aby to viedlo k optimalizácii vzťahov v triednej skupine. Ostatné 

typy vzdelávania  sú rovnomerne zastúpené. 
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3. ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VZDELÁVANIA  

UVOĽNILI BY STE ZAMESTNANCA NA VZDELÁVAN IE V PRACOVNOM ČASE?  

Výsledky riadených rozhovorov: 

 

Zamestnávateľom sme položili otázku, či by uvoľnili svojho zamestnanca na vzdelávanie 

v pracovnom čase. Z riadených rozhovorov vyplynulo, že zamestnávatelia majú záujem 

o vzdelávanie svojich zamestnancov a až 43% z nich je ochotná ich uvoľniť na toto 

vzdelávanie v pracovnom čase, čo vnímame ako pozitívne. 

ČAS REALIZÁCIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT VÁM VYHOVUJE 

Výsledky dotazníkového prieskumu: 

 

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že najväčší záujem o vzdelávanie je v čase od 8.00 – 

14.00, čo je spôsobené aj tým, že na dotazníkový prieskum odpovedalo 57% nezamestnaných, 

ktorým práve v tomto čase vyhovuje zapájať sa do vzdelávacích aktivít. Zamestnaní 

respondenti uprednostňujú práve čas po pracovnom čase.  

Je predpoklad, že vzdelávacie zariadenie by vedelo ponúknuť svoje aktivity v dopoludňajších 

hodinách práve pre skupinu nezamestnaných a bez pracovného pomeru a v popoludňajších 

hodinách pre skupinu zamestnaných. Vidíme tu tiež možnosť variability a prispôsobovania 

programov podľa požiadaviek skupín a respondentov. 
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AKÁ DĹŽKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT DENNE BY VÁM VYHOVOVALA  

Výsledky dotazníkového prieskumu:        Výsledky riadených rozhovorov: 

  

Z pohľadu dĺžky vzdelávacích aktivít respondenti v dotazníkovom prieskume uprednostňujú 

kratšie trvanie vzdelávacej aktivity v hodinách a zamestnávatelia majú záujem o realizáciu 

vzdelávania z hľadiska časovej dotácie hodín na jednom stretnutí intenzívnejšie  – čiže dlhší 

čas.  

FREKVENCIA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT BY MALA BYŤ:  

Výsledky dotazníkového prieskumu:        Výsledky riadených rozhovorov: 

  

Z hľadiska frekvencie vzdelávacích aktivít u respondentov dotazníkového prieskumu prevláda 

záujem o interval 2-krát týždenne a u zamestnávateľa 1-krát týždenne.  
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UVÍTALI BY STE MOŽNOSŤ REALIZÁCIE VZDELÁVANIA INTENZÍVNOU FORMOU? 

 Výsledky dotazníkového prieskumu: 

 

Otázka smerovala na zistenie záujmu u respondentov absolvovať vzdelávanie ako celok, 

alebo jeho rozloženie na určitý cyklus. Z prieskumu vyplynulo, že je skoro rovnomerne 

rozdelené a závisí to od typu vzdelávacej aktivity a tiež od účastníkov vzdelávania. Kým 

nezamestnaní účastníci uprednostňujú súvislé vzdelávanie, zamestnaní účastníci majú záujem 

absolvovať vzdelávanie v určitom časovom cykle, ktorý bude vyhovovať ich pracovnému 

vyťaženiu. 

Pre plánovanie vzdelávacích aktivít je pre nás smerodajné vychádzať s požiadaviek cieľovej 

skupiny a potrieb účastníkov. 

UVÍTALI BY STE MOŽNOSŤ REALIZÁCIE VZDELÁVANIA FORMOU VÍKENDOVÝCH  

SÚSTREDENÍ?  

Výsledky dotazníkového prieskumu:  Výsledky riadených rozhovorov: 

   

  

43%

36%

21% 2-3 dni

celý kurz 

5 dní

48%

36%

16%

piatok, 
sobota

sobota, 
nedeľa

piatok, 
sobota, 
nedeľa

60%
30%

10%
piatok, 
sobota

sobota, 
nedeľa

piatok, 
sobota, 
nedeľa
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REALIZÁCIA VZDELÁVANIA VÁM VYHOVUJE V  TIETO DNI 

Výsledky dotazníkového prieskumu: 

 

  

18%

16%

18%14%

18%

11%

5% pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa
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4. ODKIAĽ ČERPÁTE INFORMÁCIE O  MOŽNOSTIACH VZDELÁVANIA? 

 

 

 

 

45%

20%

18%

15%

2% internet

inzercia v novinách

ÚP

informácie od 
zamestnávateľa

iné


