
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 
- Prvý akčný plán k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022-2024 

- https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/154 
- Materiál v pripomienkovom konaní do 28.03.2022 

 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 732 z 08. decembra 2021 k Stratégii 
inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 podľa bodu B.2 

 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní obsahuje strategické ciele rozdelené do šiestich 
oblastí. Prvý AP k Stratégii inkluzívneho prístupu má ambíciu začať riešiť 13 vybraných strategických cieľov, 
ku ktorým sú navrhnuté spôsoby opatrení a z nich vyplývajúce aktivity. Každé opatrenie obsahuje aj výstup, 
čo je merateľný ukazovateľ splnenia, finančné krytie a inštitúcie zapojené do jeho realizácie. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Tento strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky docieliť zlepšenie aktuálneho stavu v 
oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov bez rozdielu. Hlavnou filozofiou 
inkluzívneho vzdelávania na školách v Slovenskej republike je, aby výchova a vzdelávanie učiacich sa boli 
realizované na základe rovnosti príležitostí a bez diskriminácie vo všetkých oblastiach. RÚZ k návrhu 
predkladá nižšie uvedené pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 

1. Pripomienka k návrhu ako celku 
Aký je dôvod na skrátené pripomienkové konanie? Skrátené pripomienkové konanie má jasne formulované 
podmienky a kritéria, pričom máme za to, že v tomto prípade naplnené neboli. 
 

2. Zásadná pripomienka k Oblasti 2 (Poradenský systém) 
V rámci inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní je nevyhnutné sa zamerať aj na hľadanie talentu a identifikáciu 
nadaných a mimoriadne nadaných detí. Akčný plán by mal obsahovať opatrenia a aktivity k tejto dôležitej 
téme. Slovenská republike nemá politiku talentu ani žiaden dokument vypracovaný k tejto téme a pritom 
mnoho dôležitých dokumentov vo svete hovorí o kľúčovej role talentovaných, nadaných a mimoriadne 
nadaných detí pre spoločnosť a jej ďalší rozvoj. Talentované deti nesmieme prehliadať. Sú strategickým 
bohatstvom každej krajiny. 
 
Mnohé deti a žiaci nebudú pokračovať vo vzdelávacej ceste na strednej a vysokej škole a preto je dôležité 
venovať zvláštnu pozornosť ich praktickej príprave, aby mohli pokračovať v kariérnej ceste po ukončení 
štúdia na ZŠ a SŠ tzn. pripraviť ich pre uplatnenie sa na trhu práce. Okrem iného aj používať moderné 
nástroje a technológie, ak k nim nemajú prístup 
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