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Projekt ROI  

ROI je medzinárodný projekt zameraný na vývoj digitálneho 
nástroja na výpočet návratnosti investícií do vzdelávania na 
pracovisku a učňovského vzdelávania pre malé a stredné podniky 
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Základné údaje 

ERASMUS+ 

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO OVP 

1.11. 2017 - 31.10.2019  

Grant: 269 293€ 

8 partnerov 

8 krajín 
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PREČO? 

PROJEKT – nástroj zmeny –priamy dopad na životy ľudí 
 
ERASMUS+ sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a 
prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a 
zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám OPV 
vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na 
vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a 
svetom práce.  
 
Celkovo to pomôže zlepšiť zamestnateľnosť a zručnosti pre život 
jednotlivcov a prispeje ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. 
 
                      súlad s prioritami EC + NA 
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PROJEKT –reakcia na problém/ potrebu/príležitosť/ ohrozenie 

Migrácia a diverzita v 
EÚ -2016 

 
 
 
 
 
 
Projekt: 2016-1-SK01-

KA204-022518 
 

MAMIDI: Riadenie 
migrácie a diverzity 
prostredníctvom 
tréningu 
pracovníkov 
verejnej správy 

Učňovské školstvo – 
2017 

 
 
 
 
 
 
Projekt: 2017-1-SK01-

KA202-035375 
 
ROI: Návratnosť 

investícií do 
učenia sa na 
pracovnom 
mieste (WBL) a 
učňovského 
školstva 

 

Nesúlad trhu práce a 
vzdelávania-2018 

 
 
 
 
 
Projekt: 2018-1-SK01-

KA202-046331 
ON TRACK: Sledovanie 

vzdelávacích a 
kariérnych ciest 
absolventov OVP  

 s cieľom zlepšiť 
kvalitu 
poskytovania OVP 



Ciele projektu  

• Prispieť k trvalo udržateľným investíciám do vzdelávania na pracovisku 
a učňovského vzdelávania poukázaním na prínosy tohto vzdelávania pre MSP a pre 
celú spoločnosť. 

 
• Vytvoriť model pre výpočet návratnosti investícií do WBL a učňovského vzdelávania. 

 
• Vytvoriť digitálny nástroj pre vizualizáciu modelu návratnosti investícií. 

 
• Vypracovať príručku najlepších postupov, ktorá bude určená MSP a ktorá poskytne 

potrebné informácie o tom ako navrhnúť, implementovať a monitorovať učňovské 
vzdelávanie tak, aby prinášalo prínosy pre podnik a pre celú spoločnosť. 

 
• Podporiť spoluprácu medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a MSP 

prostredníctvom hodnotenia a testovania modelu návratnosti investícií. 
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Cieľové skupiny 

Projekt sa zameriava na: 
 
1. manažérov, zamestnancov  a trénerov MSP, ktoré sú už zapojené alebo sa 

zaujímajú o poskytovanie vzdelávania na pracovisku a učňovského 
vzdelávania; 
 

2. zamestnancov inštitúcií, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu, 
t.j. učitelia, školitelia, administratívni pracovníci a pod.;  
 

3. tvorcov politík, zástupcov všetkých zainteresovaných strán a odborníkov 
v oblasti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy a sociálni 
partneri.  
 

Z dlhodobého hľadiska bude projekt prospešný hlavne pre študentov, ktorí sa 
zúčastňujú odborného vzdelávania, keďže sa zlepší poskytovanie vzdelávania na 
pracovisku na miestnej/regionálnej /národnej úrovni. 
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Prečo vzdelávanie na pracovisku (WBL) a učňovské 
vzdelávanie? 

• WBL sa považuje za silný nástroj na rozvoj pracovných zručností a 
podporu produktivity práce 
 

• Riešenie problému nesúladu medzi schopnosťami, ktoré si pracovný 
trh vyžaduje a tým, ktoré poskytuje systém vzdelávania a odbornej 
prípravy 
 

• Lepší prechod mladých ľudí zo vzdelávacieho systému do práce 
 

• Možnosti riešenia problému nezamestnanosti mladých ľudí 
 

• Krajiny so silným systémom odborného vzdelávania a odbornej prípravy a 
učňovského vzdelávania majú nižšiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí 
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Prečo WBL a učňovské vzdelávanie v malých a stredných 
podnikoch (MSP)? 

• MSP v najväčšej miere podporujú rast a zamestnanosť v EÚ 
 

• MSP predstavujú 99 % všetkých podnikov v  EÚ 
 

• MSP vytvárajú 2/3 zamestnanosti v EÚ 
 

• WBL prináša prínosy nielen pre spoločnosť, ale aj pre samotné MSP 
 

• Dôležitosť zapájania sa MSP do poskytovania WBL a učňovského 
vzdelávania 
 

• Informovanosť MSP o nákladoch a prínosoch WBL 
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Inovatívnosť projektu  

Je projekt skutočne inovatívny? 

• pozrieť databázy projektov 

• napr.http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/   ADAM: Advanced Data Archive & 
Management System  

• http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html  

• Google search - literatúra 

• národné projekty 

• DOI –TOI 

• vývoj inovácie –transfer inovácie 
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INOVATÍVNOSŤ 
 

 
MAMIDI: 
cieľová skupina: VS       (migranti, MSP...) 
• viacero TOI (Boosting Entrepreneurship Tools FOR Migrants; SAMIN - Innovative approaches to 

migrants employability; COLOR for Migrants; AMICO - Assessment of Migrants' Competences in the 
Elderly Care, Info4Migrants; Back to work - Counselling returning migrants and unemployed)....) 

• Stavia na  najnovších znalostiach (London School of Economics...) 
 
 

ON TRACK: 
• intervencia zdola nahor na úrovni poskytovateľov OVP, 

ktorej cieľom je podporiť poskytovateľov OVP pri zriadení 
vlastných systémov sledovania uplatniteľnosti 
absolventov a integrovať ich do ich systému 
zabezpečovania kvality ako trvalý mechanizmus zberu 
údajov, ktorý bude podporovať rozhodnutia založené na 
dôkazoch 



Inovatívnosť projektu ROI 

 

Projekt ROI podporuje otvorené 
a inovatívne postupy pre 
vizualizáciu návratnosti investícií. 

 
Digitálny dynamický nástroj 
jednoduchým vizuálnym 
spôsobom znázorňuje ako 
investície do WBL a učňovského 
vzdelávania prinášajú  prínosy 
pre podniky a pre celú 
spoločnosť. 
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Výstupy projektu 

6 Národných výskumných správ 
 
 
Súhrnná správa 
 
 
Model návratnosti investícií 
 
 
Digitálny nástroj pre  
vizualizáciu modelu  
 
 
Príručka najlepších postupov  
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Čo môžu firmy získať? 

• model a praktický digitálny nástroj, ktorý umožní vypočítať návratnosť investícií do 
WBL a učňovského vzdelávania; 
 

• možnosť zviditeľniť podnik prostredníctvom príručky najlepších postupov; 
 

• oboznámenie sa s výhodami, ktoré ponúka WBL a učňovské vzdelávanie pre rozvoj 
podniku ako aj rozvoj regiónu; 
 

• model a digitálny nástroj, ktorým je možné motivovať malé a stredné podniky, aby 
sa zapojili do poskytovania učňovského vzdelávania; 
 

• pomoc v procese rozhodovania a prijímania rozhodnutí v oblasti podpory a financovania 
učňovského vzdelávania 
 

• pomoc pri zapojení do diskusie aj poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a 
sociálnych partnerov s cieľom nájsť udržateľnú formu financovania učňovského 
vzdelávania 

ROI - 2017-1-SK01-KA202-035375                                                                                               
http://roiwbl.eu/   



Ako vybrať partnerstvo? 

• preukázať prečo potrebujeme EU partnerstvo? 
 

• diverzita partnerov –rôzne typy organizácií 
• každý partner má konkrétnu expertízu 
• každý partner má jednoznačne priradenú úlohu 
• predpokladaný dopad 
• multidisciplinárny prístup 
• neviem realizovať projekt len zapojením SK partnerov  
• resp. zapojenie EU partnerov prinesie pridanú hodnotu 

 
• Nepodceňujte popis partnerstva a  kľúčových osôb 
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Ako vybrať partnerstvo? 

• Aký je IO 
– Tréning? 

• vzdelávacie inštitúcie (formálne aj neformálne) 
 

– Aký dopad chcem IO dosiahnuť? 
• inštitúcie združené v sieťach (formálne aj neformálne) 

 
– Projekty orientované na prax? 

• MSP 
– Cieľová skupina? 

• organizácie združujúce cieľovú skupinu, majúce na ňu priamy dopad 
 

□  geografické pokrytie –význam projektu pre konkrétne krajiny 
□  skúsenosti s projektmi 
□  skúsenosti s konkrétnym partnerom 
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Partneri projektu  

 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 
Koordinátor projektu 
www.tuke.sk  (SLOVENSKO) 
 
IDEC 
Podnik 
www.idec.gr  (GRÉCKO) 
 
CECOA 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
www.cecoa.pt  (PORTUGALSKO) 
 
SOCIAL VALUE UK 
NÁRODNÁ SIEŤ ORGANIZÁCIÍ 
www.socialvalueuk.org (VEĽKÁ BRITÁNIA) 
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KISMC 
Sociálny podnik 
www.innovation-mc.com (BULHARSKO) 
 
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
www.txorierri.net (ŠPANIELSKO)  
 
COSMIC INNOVATION 
Podnik 
www.mycoin.eu  (CYPRUS) 
 
DLEARN 
European Digital Learning Network 
www.dlearn.eu  (TALIANSKO) 

http://www.tuke.sk/
http://www.idec.gr/
http://www.cecoa.pt/
http://www.socialvalueuk.org/
http://www.innovation-mc.com/
http://www.innovation-mc.com/
http://www.innovation-mc.com/
http://www.txorierri.net/
http://www.mycoin.eu/
http://www.dlearn.eu/


Kontaktujte nás 
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KONTAKT 

 
http://roiwbl.eu/ 

 

hello@roiwbl.eu 

 

Facebook: ROIWBL  
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Ďakujem za pozornosť  

http://roiwbl.eu/ 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odzrkadľuje iba názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté. 
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