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Až 63% školákom a študentom chýba pri dištančnom vzdelávaní 

počítač, 43% domácností má pripojenie na internet, ktoré je na online 

výuku nevhodné 
 

Bratislava 12.11.2020 

 

Podľa publikácie Európskej komisie „Education and Training Monitor 2019“ úroveň 

slovenského vzdelávania stále významne zaostáva za priemerom EÚ. Dištančné vzdelávanie 

nariadené vládou počas koronakrízy prispeje podľa názoru IstroAnalytica k ešte väčšiemu 

zaostávaniu v kvalite vzdelania slovenských žiakov a študentov. Jednou z top 3 

požiadaviek na rozvoj slovenských učiteľov, ktoré uvedená publikácia identifikovala, je totiž 

získanie zručností oblasti info-komunikačných (ICT) technológií, ktoré sú pre úspešné 

dištančné vzdelávanie absolútne nevyhnutné. Tento stav do určitej miery súvisí aj 

s podielom staršej generácie učiteľov, ktorá má horšie predpoklady pre zvládnutie nových ICT 

technológií. Podľa štatistiky Ministerstva školstva SR na slovenských školách začiatkom roka 

2020 učilo takmer 10 000 pedagógov, ktorí mali 60 rokov a viac, čo predstavuje takmer 

12% všetkých pedagógov.  

Na druhej strane, na dištančné vzdelávanie nie sú pripravené ani slovenské domácnosti.  

V online ankete realizovanej Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica počas obdobia 

27.10. – 1.11.2020 až 63 % respondentov uviedlo, že nemajú k dispozícií počítač pre 

každé zo svojich detí, ktoré sa dištančne vzdeláva. Až 70 % z týchto respondentov 

pochádza z vidieka. Vzhľadom na časový súbeh a povahu online vyučovania je pritom 

dostupnosť adekvátneho IT vybavenia pre každého jedného školáka alebo študenta absolútne 

nevyhnutná. Zároveň 43 % opýtaných uviedlo, že ich internetové pripojenie 

v domácnosti je pre online výuku pomalé.   

S chýbajúcimi ICT zručnosťami slovenských učiteľov korešponduje aj nedostatočná 

pripravenosť učiva na efektívne online vzdelávanie. Medzery má aj technické vybavenie 

na školách. 

Bez ohľadu na prijaté opatrenia koronavírus úplne nevymizne. Zároveň sa nedá vylúčiť, že 

v budúcnosti bude Slovensko čeliť epidémii rovnakého alebo podobného ochorenia znova. 

V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho vzdelávania, ktorého kvalita v súčasných 

podmienkach aj vďaka nedostatku vhodných IT prostriedkov a dostatočne v tejto oblasti 

kvalifikovaných a skúsených pedagógov trpí, navrhuje IstroAnalytica: 

1. Centrálne zabezpečiť pre každého školáka a študenta ZŠ, SŠ a VŠ počítač na 

domáce dištančné vzdelávanie.  

 

2. Konfiguráciu, údržbu a podporu uvedených zariadení a ich používateľov 

zabezpečí prostredníctvom call centra aj internetu novo vytvorená štátna IT 

spoločnosť Slovensko IT, a.s. 
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3. Zaviesť mesačnú dotáciu 15 EUR pre domácnosti s dieťaťom navštevujúcim ZŠ, 

SŠ, alebo VŠ na financovanie pripojenia na internet s rýchlosťou sťahovania 

a odosielania minimálne 15Mbit/s, a to od začiatku školskej dochádzky po 

ukončenie vzdelávania. 

 

4. Okamžité naštartovanie projektu pod spoločnou gesciou Ministerstva školstva 

SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s cieľom 

zabezpečiť pripravenosť pedagógov, učebných osnov a učiva, ako 

aj technického vybavenia na všetkých stupňoch vzdelávania, na online 

vyučovanie s cieľom dosiahnuť prvé merateľné úspechy projektu v Q1 2021. 

 

 

Grafy sumarizujúce odpovede respondentov 

Anketa bola realizovaná na vzorke 467 respondentov počas obdobia 27.10. – 1.11.2020. 

 

57,0%

43,0%

Máte doma dostatočne rýchle 
pripojenie na internet na účely 

výučby vašich detí?

áno nie

báza: 467 respondentov 

37,0%

63,0%

Má každé z vašich detí funkčný 
počítač/notebook na vzdelávanie 

z domu?

áno nie

báza: 467 respondentov 
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Kľúčové indikátory slovenského školstva vs. priemer EÚ, zdroj: Európska komisia 

 

Kľúčové rozvojové potreby slovenských učiteľov, zdroj: Európska komisia 
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Prehľad digitálne vybavené a pripojené školy, zdroj: Európska komisia 

 

 

 

 

 

 

„Dáta v centre riešenia verejných politík“ 

Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou 

(občianskym združením), ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie 

a v neposlednom rade aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených 

údajov, dát a faktov, ako aj zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR 

zefektívňovaním verejných politík na všetkých úrovniach. 

Inštitút IstroAnalytica bol založený v júni 2020 a jeho hlavný tím tvoria skúsení, angažovaní 

a dynamickí odborníci, ktorí spájajú svoje viac ako 20 ročné pracovné skúsenosti v rôznych 

odvetviach súkromného a verejného sektora s preukázateľnými schopnosťami v oblasti 

manažmentu, analýzy a nastavovania verejných politík, strategického poradenstva, 

komunikácie a vzťahov so štátnymi orgánmi. 

www.istroanalytica.org 

http://www.istroanalytica.org/

