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SLOVAK BUSINESS AGENCY predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu
špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou
iniciatívou EÚ a Vlády SR. Predstavuje jedinečnú platformu verejného a súkromného
sektora.

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

99,9%

0,1%

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

MSP iné

75%

25%

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

MSP iné

50%
50%

HDP A PRIDANÁ HODNOTA

MSP iné



AKTIVITY

FINANČNÉ NÁSTROJE

ŠTÁTNE PROGRAMY

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE

PROGRAMY EŠIF

 Mikropôžičkový program
 Fondy rizikového kapitálu

 Program na podporu startupov
 Program Monitoring a výskum v oblasti malého a 

stredného podnikania
 Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a 

výchovy k podnikaniu
 Program na podporu IE
 Program na podporu rodinného podnikania

OPVaI
 NP Národné podnikateľské centrum pre BASK
 NP Národné podnikateľské centrum pre regióny
 NP Monitoring podnikateľského prostredia
 NP Internacionalizácia MSP
EVS
 Centrum lepšej regulácie



NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM

PROGRAMY

Rastový 
program

Inkubačný 
program

Akceleračný 
program

Stážový 
program



SBA A DUÁLNE VZDELÁVANIE

• „Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania,

ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie“.

• SBA v projekte plní úlohu nositeľa postavenia, vzťahov a tvorcu opatrení

napomáhajúcich k rozvoju podnikateľského prostredia pre začínajúcich, malých a

stredných podnikateľov. Prostredníctvom svojich aktivít má SBA:

• možnosť šíriť výstupy a prínosy projektu pri ďalšom rozvoji MSP na Slovensku,

• komunikovať so zástupcami MSP a zapájať ich do vzdelávacieho procesu v rámci

vytvorených vzdelávacích programov.



NEMECKÝ SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

• delí na praktickú a teoretickú časť - 3-4 dni v týždni sú žiaci na praktickom

vyučovaní v podniku, 1-2 dni teória v škole

• odborná príprava trvá 2 – 3,5 roka

• v súčasnosti sa žiaci pripravujú na výkon povolania v cca 500tis. podnikoch vrátane

služieb verejného sektora a v živnostiach

• MSP zabezpečujú až 80% učebných miest v duálnom vzdelávaní

• podiel mladých ľudí bez vyučenia je v Nemecku nízky (v skupine 15-19ročných iba

4,2%)

• nezamestnanosť mladých ľudí je v Nemecku hlboko pod priemerom EÚ



STATUS QUO NA SLOVENSKU

• Nízky záujem žiakov končiacich základné školy o odborné vzdelávanie je celoeurópskym

fenoménom. Až 75 % žiakov stredných odborných škôl v posledných rokoch nenašlo

uplatnenie vo vyštudovanom odbore.

• Dopyt firiem po žiakoch prevyšuje ponuku. Cca 41-tis. zamestnancov odchádza z odborných

miest do dôchodku, a tak každoročne chýba ekonomike cca 34-tis.absolventov.

• V školskom roku 2016/2017 firmy vytvorili 1 925 vzdelávacích miest.

• Do systému duálneho vzdelávania sa zaradilo 51 stredných odborných škôl. Do prvých

„duálnych“ tried nastúpilo 1 121 nových stredoškolákov.

• Trenčiansky kraj: 12 škôl, Žilinský kraj:11 škôl, Nitriansky kraj: 10 škôl, Bratislavský kraj: 6

škôl, Trnavský: 3 školy a BB-kraj: 1 škola.



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE – PLASTIKÁRSKY 
KLASTER (FIRMA ESOX, S.R.O)

• Aktívne prezentácie - zvyšujú svoju atraktivitu ako zamestnávateľa v regióne. V celom

procese figurujú nielen žiaci, ale do veľkej miery sú kľúčoví práve rodičia.

• Organizované stretnutia s výchovnými poradcami a zástupcami základných škôl.

• Súťaž zručnosti pre žiakov 8. ročníkov - predvýber

• Náborové podujatia na veľtrhoch a burzách po celom Slovensku, až po rodičovské

združenia a interaktívne hodiny zamerané na vybrané povolania.

• Hlavným lákadlom pre mladých ľudí je praktické vzdelávanie a slušný zárobok už počas

strednej školy, prístup k najnovším technológiám, dopravu do firmy a iné zamestnanecké

benefity. Pre rodičov prísľub pracovného miesta po skončení a možnosť kariérneho rastu.



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE – VOLKSWAGEN

• Duálny rekvalifikačný program: Dvojročný rekvalifikačný program nadväzuje na

nemecký duálny systém odborného vzdelávania, kde sa kladie veľký dôraz na prax.

80 % programu teda tvorí praktické vyučovanie, 20 % teória. Na záver získajú

absolventi certifikát akreditovaný nielen Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a

športu SR ale aj Slovensko - nemeckou obchodno-priemyselnou komorou.

• Duálna Akadémia - praktické vyučovanie tvorí 70 %, teoretické 30 %.



ODPORÚČANIA PRE NÁRODNÉ AUTORITY - PRÍNOS 
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA Z POHĽADU ŠTUDENTA

• Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce

• Formou praxe priamo u zamestnávateľa získavanie zručností, osvojenie si firemnej kultúry

• Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa

• Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa

• Perspektíva práce, istota zamestnania a možnosť odborného rastu

• Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania

• Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom – úzka spolupráca podniku, školy a žiaka

• Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory

• Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu

• Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom



ODPORÚČANIA PRE NÁRODNÉ AUTORITY –
PRÍNOS PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

• Získajú vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu ich
požiadavky

• Ušetria náklady na nábor (pracovné agentúry) a rekvalifikáciu zamestnancov

• Získajú možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov

• Zlepšia pracovné návyky zamestnancov

• Zlepšia si svoj imidž, firemnú kultúru

• Posilnia spoločenský status svojej firmy a jej pozitívne vnímanie v regióne

• Zvýšia záujem nových odberateľov

• Zvýšia zisky svojej firmy



ODPORÚČANIA PRE NÁRODNÉ AUTORITY –
PRÍNOS PRE EKONOMIKU

• Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ

• Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie

• Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl

• Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov

• Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“

• Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného

vzdelávania a prípravy

• Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou

skúsenosťou

• Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


