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Abstract 

Professional Bachelor is the first professionally oriented study programme in 

Slovakia which links theory with practice. It is a 4-year bachelor study where 

almost half of the programme is a practice directly in the company. Pilot 

project was initiated by Volkswagen Slovakia, a. s. and the Faculty of 

Mechanical Engineering STU in Bratislava, in 2017, as a response to the 

long-term lack of skilled workforce on the Slovak labour market. After a 

successful start of the Pilot project, the Faculty of Mechanical Engineering 

STU in Bratislava offers a newly accredited professionally oriented study in 

the programme of automobiles and mobile work machines from September 

2018.  

 

Key words 

professional bachelor, professionally oriented study, dual studies, 

Volkswagen Slovakia, Faculty of Mechanical Engineering STU in Bratislava, 

slovak labor market 

 

Anotácia 

Profesijný bakalár je prvým profesijne orientovaným štúdiom na Slovensku, 

ktoré prepája teóriu s praxou. Ide o 4-ročné bakalárske štúdium s takmer 

polovičným podielom praxe priamo v spoločnosti. Pilotný projekt inicioval 

Volkswagen Slovakia, a. s. a Strojnícka fakulta STU v Bratislave v roku 

2017, ako reakciu na dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na 

slovenskom trhu práce. Po úspešnom spustení pilotného projektu, ponúka 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave od Septembra 2018 nové akreditované 

profesijne orientované štúdium v študijnom programe automobily a mobilné 

pracovné stroje. 
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Úvod 

Za úspechom každej spoločnosti stoja predovšetkým vysokokvalifikovaní 

zamestnanci, ktorí disponujú vedomosťami, ale aj praktickými skúsenosťami 

z daného odboru. V dnešnom, rýchlo sa rozvíjajúcom svete je cielené 

prepojenie nadobudnutej teórie a praxe neodmysliteľnou súčasťou 

napredovania spoločnosti. V ideálnom prípade sa takéto spomínané 

prepojenie teórie s praxou vykonáva v rámci vzdelávacieho systému. Avšak 
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môžu dnešné tradične orientované vzdelávacie inštitúcie pripraviť absolventa 

na reálny život v praxi? Môžu ho pripraviť „na objednávku“ samotných 

zamestnávateľov? 

Na Slovensku pozorujeme v posledných rokoch trend veľmi podobný tomu 

vo viacerých európskych krajinách: „mnohé európske krajiny sa po elitnej a 

masovej fáze rozvoja vysokého školstva prehupli do fázy univerzálnej 

(všeobecnej), kedy na vysoké školy chodí viac ako polovica zodpovedajúcej 

vekovej skupiny.“
1
 Tu nastáva hlavná logicky vyplývajúca otázka: Majú 

všetci dnešní študenti predpoklady na vysokoškolské štúdium? Na druhej 

strane, zo strany zamestnávateľa, sa zároveň ponúka otázka či na pracovnom 

trhu máme reálne k dispozícii dostatok pracovných miest pre absolventov 

terciárneho vzdelania (Graf 1)? 

Graf 1:  Absolventi vysokých škôl na stredoškolských pozíciách.
2
 

 

Z analýzy dát z roku 2017, ktorú realizovala spoločnosť Trexima vyplýva, že 

na pracovnom trhu až 35% absolventov terciárneho vzdelania nenájde 

uplatnenie na pozícii hodnej ich vzdelaniu a kvalifikácii. Je to vysoký podiel, 

najmä v súvislosti s aktuálnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na 

slovenskom pracovnom trhu. 

No ešte prekvapivejší stav je podiel absolventov terciárneho vzdelania s 

ohľadom na uplatnenie sa v odbore. Na základe analýzy vidíme, že v roku 

2017 až 57,4% absolventov nenašlo uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali a 

to ani do 5 rokov od ukončenia štúdia (Graf 2). 

 

 

 

                                                 
1 KOUCKY, J. et al. Kvalita a zodpovednosť. Slovenské vysoké školstvo a potreby 

spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Bratislava: Centrum vedecko-technických 

informácií SR, 2015. 8, 48 s. ISBN 978-80-89354-59-7. 
2 DITĚTOVÁ, L. Budúcnosť na trhu práce – hrozba alebo výzva? [elektronický zdroj]. 
2017. [Citované 20.04.2019]. Dostupné na internete: ˂http://zep.sk/wp-

content/uploads/2017/11/ELKON-2017-TREXIMA-Bud%C3%BAcnos%C5%A5-na-

trhu-pr%C3%A1ce.pdf˃ 
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Graf 2: Absolventi vysokých škôl na stredoškolských pozíciách.
3
 

 

Je zarážajúce, že pri týchto alarmujúcich číslach ešte stále nenastáva štátna 

regulácia či už kvantity študentov, ale hlavne regulácia študijných odborov 

podľa potreby súčasného a budúceho pracovného trhu a s tým spojeným 

následným uplatnením sa absolventov. 

 

1 Profesijne orientované štúdium v praxi 

Riešení tejto akútnej situácie je zavedenie profesijne orientovaného štúdia do 

slovenského vzdelávacieho systému. Profesijne orientované štúdium má vo 

viacerých európskych krajinách dlhoročnú tradíciu. Koniec koncov aj u nás 

bolo v minulosti pevnou súčasťou vzdelávacieho systému. Nemecko je azda 

najznámejšou krajinou, v ktorej je profesijne orientované štúdium, taktiež 

nazývané duálne štúdium, súčasťou vzdelávacieho systému už od začiatku 

70-tych rokov minulého storočia. Táto iniciatíva vznikla ako odpoveď na 

zvýšený počet maturantov a s ním spojený zvýšený záujem o pokračovanie v 

štúdiu. Začali vznikať tzv. „Berufsakademien“, ktoré pripravovali študentov 

vyslovene pre prax, no ich absolventi nezískavali akademický titul. 

Postavenie týchto absolventov sa však postupom času začalo meniť a v 

dnešnej dobe je profesijne orientované štúdium dokonca súčasťou viacerých 

tradične orientovaných univerzít. Ako príklad uvádzame Univerzitu 

Paderborn, ktorá ponúka štúdium na Strojníckej fakulte nielen pre denných 

študentov, ale aj pre profesijne orientovaných študentov, ktorí značnú časť 

svojho štúdia absolvujú v automotive spoločnosti Benteler so sídlom v meste 

Paderborn. 

Za pozitívnymi príkladmi však nemusíme chodiť ďaleko – Maďarsko je 

ďalšou krajinou, kde profesijne orientované štúdium značne zmenilo kvalitu 

vysokoškolského štúdia. V ostatných desiatich rokoch tu zaznamenávame 

veľký rozmach intenzívneho prepojenia terciárnych vzdelávacích inštitúcií a 

                                                 
3 DITĚTOVÁ, L. Budúcnosť na trhu práce – hrozba alebo výzva? [elektronický zdroj]. 

2017. [Citované 20.04.2019]. Dostupné na internete: ˂http://zep.sk/wp-

content/uploads/2017/11/ELKON-2017-TREXIMA-Bud%C3%BAcnos%C5%A5-na-

trhu-pr%C3%A1ce.pdf˃ 

 



 

360 

zamestnávateľov. Ako príklad spomeniem Neumann János univerzitu v 

meste Kecskemét, kde sa Mercedes-Benz už od roku 2008 podieľa na 

vzdelávaní svojich budúcich zamestnancov. Iným príkladom z Maďarska je 

dlhoročné strategické partnerstvo Audi Hungaria a Széchenyi István 

univerzitou sídliacou v Györi, ktoré vyústilo v roku 2015 do profesijne 

orientovaného štúdia v trvaní sedem semestrov.   

Týmito vybranými príkladmi z automobilovej brandže sme sa snažili 

poukázať nato, že profesijne orientované štúdium už dlho nie je 

„druhoradým“ štúdiom – práve naopak. Uvedené príklady výbornej 

spolupráce medzi tradične orientovanými univerzitami a vybranými 

spoločnosťami poukazujú nato, že absolvent takéhoto štúdia disponuje 

obomi: kvalitným teoretickým základom na jednej strane, množstvom 

praktických skúseností z praxe získaných priamo u svojho budúceho 

zamestnávateľa na strane druhej. 

Naviac už aj historicky vzaté, učiteľ národov Jan Amos Komenský 

upozorňoval najmä na zásadu spojenia teórie s praxou a na zásadu názornosti 

– teda na utváranie predstav a pojmov vnímania vo skutočnosti, pretože 

zmyslová skúsenosť je základným prameňom poznania.
4
 

 

2 Pilotný projekt „Profesijný bakalár“ 
Volkswagen Slovakia, a. s. momentálne zamestnáva 13700 zamestnancov, 

čím je najväčším súkromným zamestnávateľom v Slovenskej republike. Ako 

jediný závod na svete vyrába vozidlá piatich značiek pod jednou strechou, čo 

si vyžaduje nielen dlhoročné skúsenosti, ale aj vysokú kvalitu a kvalifikáciu  

vlastných zamestnancov.  

Napriek vysokému počtu absolventov vníma Volkswagen Slovakia, a. s. v 

praxi reálny nedostatok absolventov technických smerov, ktorých mix 

vedomostí, zručností, jazykových schopností, ale aj často krát zabúdaných 

„nadodborných“ zručností by korešpondoval s  vysokými očakávaniami na 

zamestnanca. Práve z tohto dôvodu Volkswagen Slovakia, a. s. začal 

začiatkom roku 2017 hľadať silného spojenca, ktorý by bol rovnocenným 

partnerom v pilotnom projekte profesijného štúdia. Oslovili sme Strojnícku 

fakultu STU v Bratislave, najstaršiu strojnícku fakultu na Slovensku, v ktorej 

sme našli spomínaného spojenca. Inšpiráciou pri tvorbe pilotného projektu 

nám boli viaceré fungujúce systémy zo zahraničia. V rámci súčasného 

legislatívneho rámca, ktorý nám však neumožňoval takmer žiadnu flexibilitu, 

sme sa napokon rozhodli pre model podobný štvorročnému profesijne 

orientovanému štúdiu (Obrázok 1) podľa vzoru Univerzity Paderborn. 

                                                 
4 ŠIŠMIŠOVÁ, Dana; RYBÁŘ, Jan; KLVAČOVÁ, Simona; JAVORSKÁ, Alexandra. 

Návrh exkurzie ako formy výučby v predmete "Elektrotechnika a elektronika". In 

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku: Vedecká konferencia s 

medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, Slovensko. 27.-28.9.2017. 1. vyd. 

Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, S. 189-196. ISBN 978-80-227-4730-

1. 
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Obrázok 1: Schéma profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia.
5
 

 

V porovnaní ku klasickému bakalárskemu štúdiu trvá profesijne orientované 

štúdium o rok dlhšie, t.j. 4 roky. Predĺžením štúdia  o jeden ucelený rok, tzv. 

praktický rok, tak vznikla možnosť implementácie takmer polovičného 

podielu praxe už počas štúdia. Študenti profesijného štúdia majú teoretický 

základ povinných a povinne voliteľných predmetov totožný s klasickými 

študentmi. Z tohto dôvodu nebolo možné vložiť bloky praxe do bežiaceho 

študijného harmonogramu. V rámci profesijného štúdia sme teda vytvorili 

dva bloky praxe v trvaní deväť týždňov. Tieto dva bloky tvoria tzv. „výrobnú 

prax“, ktorá je vykonávaná počas letných prázdnin a ktorej hlavným cieľom 

je nadobudnutie potrebných zručností pre plnohodnotné nasadenie vo 

výrobnom podniku (Obrázok 2). 

 

Obrázok 2: Prehľad priebehu profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia.
6
 

 

V rámci výrobnej praxe študenti spoznávajú kompletnú výrobu automobilu a 

sú súčasťou výrobného procesu od jeho základov až po finálny produkt. Po 

výrobnej praxi nasleduje „odborná prax“. Je to takpovediac vyššia úroveň 

praxe, ktorá slúži na nadobudnutie konkrétnych znalostí potrebných pre 

následnú špecializáciu. 

                                                 
5 Vlasné spracovanie. 2019. 
6
 Vlasné spracovanie. 2019. 
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Počas odbornej praxe je študent situovaný na oddelení svojho mentora, 

prípadne rotuje podľa svojho rozvojového plánu a vzájomnej dohody s 

mentorom na ďalších oddeleniach. Je zaradený do chodu oddelenia, pracuje 

na konkrétnych projektoch (skupinových a jednotlivých). Cieľom odbornej 

praxe je prehĺbenie vedomostí v konkrétnej oblasti, ktoré vyústi do písania 

bakalárskej práce na danú tému. Študijné predmety sú vo štvrtom 

(poslednom) ročníku už taktiež zamerané na špecifiká daného podniku, pre 

ktorý sa študent cielene vzdeláva.  

Z uvedeného vyplýva, že profesijne orientované štúdium je súhra dvoch 

subjektov – univerzity a podniku, ktorých spolupráca je zmluvne 

zadefinovaná na základe vopred stanovených podmienok a povinností. Medzi 

tieto patrí aj zmluvné určenie garantov štúdia, a to tak za stranu univerzity, 

ako aj za stranu praxe (Obrázok 3). Úlohou garantov je obsahové plánovanie 

štúdia a s ním spojená nadväznosť na moduly praxe. Počas celého štúdia má 

každý študent prideleného mentora z radu manažmentu. Úlohou mentora je 

viesť študenta, pomáhať mu napredovať a už počas štúdia spolu s ním 

zadefinovať smer, v ktorom sa bude študent odborne rozvíjať. V rámci praxe 

(výrobnej aj odbornej) študent získava viacero tútorov, ktorí ho odborne 

sprevádzajú. Pod tútorom sa rozumie odborník v danej oblasti, ktorý dokáže 

vysvetliť procesy na základe prepojenia teórie a praxe. Obidvaja – mentor aj 

tútor – zohrávajú podstatnú úlohu v rozvoji študenta: mentor v osobnostnom 

rozvoji, tútor v odbornom rozvoji. Z tohto dôvodu sú pre úspešné fungovanie 

a napredovanie projektu kľúčovými rolami. 

 

                         
 

Obrázok 3: Personálne zabezpečenie profesijne orientovaného bakalárskeho 

štúdia.
7
 

 

Okrem okamžitej zamestnateľnosti absolventov profesijne orientovaného 

bakalárskeho  štúdia, má táto forma štúdia viacero výhod. Predovšetkým 

„networking“, ktorého súčasťou je študent už od začiatku štúdia. Rotáciou na 

                                                 
7
 Vlasné spracovanie. 2019. 
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rôznych výrobných i nevýrobných oddeleniach, komunikáciou so svojím 

mentorom či tútormi si študent buduje sieť kontaktov s odborníkmi priamo z 

praxe. Riešením konkrétnych projektov nadobúda skúsenosti s prácou v tíme 

– častokrát medzinárodnom. Počas dlhodobej praxe priamo v podniku taktiež 

spozná prvky podnikovej kultúry. Na základe uvedených skutočností má 

profesijne orientované štúdium pre zamestnávateľa veľký potenciál, nakoľko 

si daná spoločnosť nielen postupne vychová budúceho zamestnanca podľa 

vlastných potrieb, ale taktiež pri vhodnom nastavení systému môže prispieť k 

efektivite personálneho plánovania spoločnosti. 

 

3 Nový akreditovaný študijný program 

Fakt, že duálna vysoká škola nemeckého vzoru, v ktorej pomer doby 

teoretickej výučby v škole a praktickej výučby v praxi je spravidla 1:1, nemá 

v slovenskom legislatívnom systéme zodpovedajúcu vzdelávaciu inštitúciu, 

je zrejmý. Z tohto dôvodu sme hľadali od začiatku také riešenie, aby 

zriadenie profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia bolo možné v 

existujúcom právnom rámci. Podklad pre vytvorenie takejto formy štúdia je 

daný v §52 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov
8
, ktorý rozlišuje akademicky orientované a profesijne 

orientované bakalárske študijné programy. Napriek tomu na Slovensku 

doposiaľ neexistoval ani jeden akreditovaný študijný program, ktorý by túto 

možnosť využil. 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou 

Volkswagen Slovakia, a. s. vyvinula ako prvá na Slovensku iniciatívu o 

akreditáciu profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia, ktorá bola následne 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v septembri 2018 

schválená, čím sa oficiálne otvorila možnosť štúdia profesijného bakalára. 

 

Záver 

Požiadavky zo strany tuzemských zamestnávateľov na zavedenie 

vysokoškolského profesijne orientovaného štúdia sú významným krokom, 

ktorého cieľom je dlhodobé a systematické riešenie akútneho deficitu 

kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. O účasť v novom akreditovanom 

študijnom odbore profesijného bakalára prejavili aktívny záujem významné 

firmy z oblasti automobilového priemyslu (Benteler Automotive SK s.r.o., 

Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Brose Prievidza, spol. s.r.o., Continental 

Automotive Systems Slovakia s.r.o., Schaeffler Skalica, spol. s.r.o., ZF 

Slovakia, a.s. a ZKW Slovakia s.r.o. ), ktoré podobne ako Volkswagen 

Slovakia, a. s. vnímajú nedostatok absolventov technických smerov 

s praktickými skúsenosťami. 

Naším cieľom je, aj týmto krokom prispieť ku diverzifikácii budúcich 

absolventov univerzitného vzdelania a cielene tým dosiahnuť ich vyššiu 

konkurencieschopnosť na pracovnom trhu.  

 

                                                 
8
 MINEDU. Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov. [elektronický zdroj]. 2002. [Citované 30.03.2019]. Dostupné na 

internete: ˂https://www.minedu.sk/data/att/8257.pdf˃ 
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