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„Každý zanedbaný, nerozvinutý talent 
je stratenou príležitosťou pre dieťa, premárnenou 
šancou pre komunitu, pre spoločnosť, pre krajinu 

a je premárnenou šancou pre našu úžasnú 
spločnú Európu.“

Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky

„Každý jednotlivec má určitý špecifický druh talentu,
 je však potrebné ho objaviť a už od útleho 

detstva vhodne rozvíjať a podporovať.“
Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky

„Všetky subjekty zapojené do formálneho, 
informálneho a neformálneho vzdelávania, 

vrátane rodičov, zohrávajú úlohu pri odhaľovaní 
talentu každého dieťaťa.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru,  
mládež a šport

„Potrebujeme spoločnosť, ktorá je dostatočne 
odvážna na prijatie rozmanitosti, pretože keď 

sa začnú vylučovať segmenty populácie, 
vylučuje sa tým aj talent.“

Evarist Bartolo, minister školstva a zamestnanosti  
Maltskej republiky



PODPORA A ROZVOJ TALENTU

Talent je súhrn vrodených predpokladov alebo výsledok rozvoja týchto 
predpokladov. Jeho podpora má veľký význam a predstavuje obrovský potenciál pre 
jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť a jej ďalší rozvoj. Rozpoznať talentovaných 
jednotlivcov už v detstve je zložitou, ale dôležitou úlohou poskytujúcou východisko 
pre ich vhodné vzdelávanie a výchovu. Vo výchovnom a vzdelávacom procese 
nadaných a talentovaných jednotlivcov či skupín je vhodné zdôrazňovať potrebu 
individualizácie a zvýšenej senzibility, aplikovať rozdielne systematické prístupy 
vzdelávania a vytvárať vhodné podmienky pre ich rozvoj. Podpora a rozvoj talentu 
vedie k pretvoreniu vysokého potenciálu do vynikajúcich výkonov. Zahŕňa mnoho 
významných činností, akými sú identifikácia talentovaných jednotlivcov, ponuka 
vhodných vzdelávacích postupov a aktivít za účelom rozvoja ich potenciálu na 
najvyššiu možnú úroveň, ako aj tvorba a implementácia vhodných politických 
iniciatív. Podpora talentovaných jednotlivcov umožňuje rozvíjať ich osobnostný, 
ale aj následný profesionálny rast. Nadaný jednotlivec je schopný vytvárať nové 
a užitočné myšlienky, nápady, produkty, veci a obohacovať tak spoločnosť ako celok. 
Z týchto dôvodov je potrebné venovať významnú pozornosť správnemu spôsobu 
vedenia, podpory a rozvíjania talentu. Zároveň je nevyhnutné zvýšiť povedomie 
o potrebe tejto činnosti v rôznych oblastiach na národnej i celoeurópskej úrovni 
za účelom zabezpečenia konkurenčnej schopnosti a udržateľného európskeho 
hospodárstva.

K téme podpory a rozvoja talentu je však potrebné pristupovať nielen z pohľadu 
osobného rozvoja a ekonomického rastu, ale je potrebné akcentovať aj jeho dôležitú 
úlohu pri podpore sociálneho začlenenia a prevencie marginalizácie a netolerancie. 
Zabezpečenie vhodného prostredia vo výchove, školskom a odbornom vzdelávaní 
je jedným zo základných predpokladov rozvoja talentovaných jednotlivcov, ale aj 
spoločnosti ako celku. Pre udržanie hospodárskeho rastu však musia jednotlivé 
krajiny vyžadovať taktiež značné zvýšenie počtu vysoko vzdelaných ľudí. 
Mnohé štúdie však poukazujú na nedostatok talentov a nadaných ľudí v blízkej 
budúcnosti. Jednou z hlavných príčin tohto javu je demografický vývoj v mnohých 
krajinách. Z tohto dôvodu je podpora talentu a excelentnosti nevyhnutná 
pre budovanie konkurencieschopnosti a udržateľnej európskej ekonomiky 
a spoločnosti. Má strategický význam, predstavuje ekonomickú a sociálnu 
úlohu a vyžaduje špecifickú zodpovednosť a systematický prístup všetkých 
zúčastnených subjektov nielen na národnej, ale aj na celoeurópskej úrovni. 

Talent by nemal byť len vyhľadávaný, ale aj formovaný. Z tohto dôvodu je 
potrebné rozvíjať v jednotlivých etapách a oblastiach života jednotlivcov rôzne 
iniciatívy za účelom podpory a rozvoja talentu. Na Konferencii o podpore a rozvoji 
talentu realizovanej v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ boli 
formulované nasledovné oblasti, v ktorých je potrebné uskutočňovať iniciatívy na 
podporu a rozvoj talentu:



1. Identifikovanie a rozvoj potrebných zručností

2. Vzdelávanie ako východisková činnosť pri podpore a rozvoji talentu

3. Zdôraznenie potreby a významu inkluzívneho vzdelávania a prístupu 

4. Zohľadnenie špecifických potrieb pri práci s mladými talentami

5. Zapojenie súkromného sektora do procesu podpory a rozvoja talentu

V jednotlivých oblastiach je potrebné zamerať sa na navrhované kľúčové aktivity 
s dôrazom na prepojenosť celého systému vedúcu k formovaniu talentovej 
infraštruktúry.

1. Identifikovanie a rozvoj potrebných zručností

Pre súčasnú dobu je charakteristická potreba zvyšovania celkovej zamestnanosti 
a identifikovania spôsobov vedúcich k nájdeniu adekvátneho zamestnania. 
Európska komisia sa vo svojej novej agende „Program pre nové zručnosti pre 
Európu“ zameriava na charakteristiku budúcich zamestnaní, čo predstavuje 
dôležitú súčasť podpory rastu zamestnanosti. Vplyvom rôznych faktorov a zmien 
možno predpokladať, že pracovný trh sa bude v nasledujúcich rokoch dramaticky 
meniť. Za účelom zabezpečenia schopnosti jednotlivých generácií zamestnať sa 
je potrebné pripraviť spoločnosť na meniacu sa situáciu. Problematiku zručností 
je pritom dôležité zakomponovať aj do systému škôl a celoživotného vzdelávania, 
v rámci čoho je dôležité zdôrazňovať rozvoj digitálnych zručností.

Zamestnávatelia v súčasnosti vyhľadávajú jednotlivcov uvedomujúcich si nielen 
svoj talent, ale disponujúcich aj niektorými z kľúčových kompetencií 20. storočia, 
ako napríklad schopnosťou pracovať v tímoch, vďaka ktorej sa zvyšuje efektivita 
práce a motivácia zamestnancov. Súčasne sa pri tímovej práci ďalej rozvíja 
schopnosť dobre komunikovať a riešiť problémy, čo môže posilňovať medziľudské 
vzťahy a zlepšovať atmosféru na pracovisku a celkovú podnikovú kultúru. 
Pracovníci sa zároveň učia z vlastných skúseností a aj zo skúseností ostatných 
spolupracovníkov. Popri modernizácii pracovísk, pracovných úloh a technológií 
sa kladie väčší dôraz aj na schopnosť analyticky, prakticky a kreatívne myslieť. 
Okrem toho hľadajú zamestnávatelia digitálne gramotných zamestnancov, ktorí 
vedia efektívne a primerane využívať informačné a komunikačné technológie. 
Prudký technologický rozvoj núti získavať digitálne zručnosti aj staršiu generáciu, 
čo vedie k potrebe zreformovania systému a podoby celoživotného vzdelávania.

Pri podpore a rozvoji ľudského kapitálu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti 
je nevyhnutné vytvorenie spolupráce medzi tvorcami politík, vzdelávacími 
inštitúciami a podnikateľským sektorom, pričom je v oblasti zručností potrebné 
zamerať sa najmä na nasledovné: 



•	 schopnosť pracovať v tímoch,

•	 schopnosť učiť sa z vlastných skúseností a od iných,

•	 schopnosť riešiť problémy,

•	 digitálne zručnosti,

•	 komunikačné zručnosti,

•	 analytické zručnosti,

•	 kreatívne myslenie,

•	 praktické zručnosti.

V oblasti zručností je teda v súčasnosti potrebné upriamiť pozornosť najmä na 
prenosné zručnosti (schopnosť pracovať v tímoch, kreatívne myslieť a riešiť 
problémy) a identifikovať v spolupráci so súkromným sektorom, aké zručnosti 
bude pravdepodobne vyžadovať pracovný trh a spoločnosť ako celok v budúcnosti.

Odporúčané kľúčové aktivity:

• identifikovať nevyhnutné prenosné zručnosti a kľúčové kompetencie

• podporiť rozvoj zručností v jednotlivých etapách života jednotlivcov

• vytvoriť spoluprácu medzi tvorcami politík, vzdelávacími inštitúciami 
a podnikateľským sektorom za účelom identifikácie potrebných 
zručností a zamestnaní

2. Vzdelávanie ako východisková činnosť pri podpore a rozvoji talentu

Starostlivosť o talentovanú populáciu by mala byť súčasťou vzdelávacej politiky 
každej krajiny. Spoluprácou medzi tvorcami politík, vzdelávacími inštitúciami 
a ďalšími zainteresovanými subjektmi by bolo možné vytvoriť systém 
vzdelávania, ktorý by lepšie odrážal a uspokojoval budúce potreby spoločnosti. 
V oblasti vzdelávania je najskôr potrebné zabezpečiť jednotné práva, a teda 
zabezpečiť prístup každého jednotlivca k vzdelávaniu a zároveň zdôrazniť potrebu 
celoživotného vzdelávania a získavania zručností využiteľných aj v budúcnosti. 
Vzhľadom na starnúce obyvateľstvo Európy je dôležité, aby sme talentovaných 
jednotlivcov neodradili, ale naopak, poskytli im čo najviac príležitostí na ich rozvoj 
a realizáciu. Aj vďaka novým a zainteresovaným talentom bude možné zmeniť 
vzdelávací systém a nastaviť ho podľa potrieb aktuálnej doby. Dané zmeny 
však vyžadujú čas, zapojenie zodpovedných subjektov a v neposlednom rade aj 
finančnú podporu.



K podpore a rozvoju talentu prostredníctvom vzdelávania je potrebné pristupovať 
postupne a rôznorodo, pretože rôzne talenty sa môžu začať prejavovať v rôznom 
veku. Všeobecne je však potrebné začať s rozvojom talentu už v predškolskej 
výchove. Investície do predškolského vzdelávania a rozvíjané aktivity v ranom 
veku detí môžu totiž podporiť ich potenciál. 

Pre zabezpečenie efektívnej práce s talentom v oblasti vzdelávania je potrebné 
podporiť aj prácu učiteľov, ktorých profesia tvaruje budúcnosť každej krajiny 
a spoločnosti. Samotní učitelia musia disponovať potrebnými zručnosťami 
vedúcimi k podpore detí a študentov pri získavaní nových a potrebných 
vedomostí, zručností a skúseností. Nevyhnutným je tiež zvládnutie digitálnych 
zručností a schopnosť implementácie nových metód učenia, ako aj schopnosť 
zakomponovania vzdelávania a práce s talentovanými do ich inštitúcie. 

V oblasti podpory a rozvoja talentu počas vzdelávania je potrebné implementovať 
do tried a škôl na všetkých úrovniach (predškolské vzdelávanie, základné 
vzdelávanie, stredoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie, vysokoškolské 
vzdelávanie) opatrenia vedúce k vybudovaniu silného podporného systému práce 
s talentom. V rámci toho je napríklad vhodné podporiť formálne vzdelávanie 
prvkami neformálneho učenia a vzdelávania. Významnými prostriedkami na 
zabezpečenie týchto činností v procese vzdelávania je aj zakomponovanie 
učenia mimo tradičného školského prostredia a rozvíjanie rôznorodého systému 
vzdelávania, ktorý ponúka odlišné cesty a programy zohľadňujúce potreby 
jednotlivcov. S ohľadom na potreby spoločnosti je vhodné zaviesť do školského 
systému aj viacjazyčné vzdelávanie a implicitné učenie (učenie bez vedomého 
úsilia). Nové možnosti prináša aj implementácia online výučby umožňujúca 
odborné vedenie vhodnými mentormi aj na diaľku. Nemenej dôležitý je rozvoj 
duálneho systému vzdelávania, a teda odborného systému vzdelávania. Z tohto 
dôvodu je potrebné zabezpečiť spoluprácu rôznych inštitúcií a spoločností vedúcu 
k organizácii aktivít spĺňajúcich tieto požiadavky. 

V rámci vzdelávania s prepojením na podporu a rozvoj talentu je taktiež potrebné 
rozvíjať oblasť vedy a výskumu, pričom je vhodné motivovať talentovaných 
jednotlivcov inšpiratívnymi skutočnými príbehmi a ľuďmi z tejto sféry a vysvetliť 
im, že ich budúce kariérne pôsobenie v tejto oblasti je významné. 

Uplatňovanie holistického prístupu, a teda zapojenie všetkých zainteresovaných 
subjektov (rodičov, súrodencov, rovesníkov, učiteľov, tvorcov politík, zástupcov 
relevantných inštitúcií a podnikateľského sektora), ktoré môžu pomôcť 
s identifikovaním najvhodnejšej cesty pri rozvoji talentu jednotlivca je 
významným nástrojom pri podpore a rozvoji talentu. Vzhľadom na rôznu úroveň 
práce s talentom v jednotlivých krajinách je zároveň efektívne a potrebné vyvíjať 
aktivity smerujúce k šíreniu osvedčených postupov a iniciatív v rámci vzdelávania 
s ohľadom na danú problematiku. 



Odporúčané kľúčové aktivity:

• zabezpečiť rozvoj talentu už v predškolskej výchove a vzdelávaní

• implementovať problematiku podpory talentu do práce učiteľov, 
zabezpečiť ich odbornú prípravu a potrebné zručnosti pre prácu s 
talentom

• uplatňovať holistický prístup

• zvýšiť povedomie o možnostiach a osvedčených aktivitách v oblasti 
podpory a rozvoja talentu na všetkých úrovniach vzdelávania

• prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie, implementovať do vzde-
lávacieho procesu implicitné, rôznorodé, duálne a online vzdelávanie

3. Zdôraznenie potreby a významu inkluzívneho vzdelávania a prístupu

Súčasťou podpory a rozvoja talentu prostredníctvom vzdelávania populácie je 
aj otázka  vzdelávania jednotlivcov z marginalizovaných skupín. Starostlivosť 
o dané skupiny ľudí pomáha odstraňovať chudobu zo znevýhodnených 
oblastí jednotlivých krajín a zároveň zabraňuje aj mrhaniu talentom. Otvorená 
spoločnosť, akou je aj prostredie Európskej únie, rešpektuje rozmanitosť, čo 
vedie k vnímaniu spoločnosti ako jednotného prostredia, a tým aj k nevyradeniu 
žiadneho talentu. Vďaka inklúzii je teda možné objaviť a rozvíjať ešte viac 
talentovaných jednotlivcov. 

Na posilnenie inklúzie za účelom podpory a rozvoja talentu je však v prvom 
rade potrebné presadiť názor existencie talentu u každého, aj znevýhodneného 
jednotlivca. Zároveň je vhodné prepojiť študentov s vynikajúcimi výsledkami 
s tými, ktorí ich nedosahujú, príp. sú znevýhodnení. Inkluzívne vzdelávanie však 
neznamená len zohľadňovanie špecifických potrieb v rôznorodom prostredí, teda 
v prostredí s marginalizovanými skupinami, ale musí zohľadňovať špecifické 
potreby, možnosti a schopnosti u každého jednotlivca. Zároveň je v tomto 
procese nevyhnutné systémovo zabezpečiť aj spoluprácu špecifických organizácií 
zameraných na rôzne skupiny jednotlivcov, prispôsobiť formu výučby, systém 
hodnotenia, a tým aj celkový proces integrácie.  

Odporúčané kľúčové aktivity:

• vytvárať vhodné, stimulujúce a podporujúce prostredie 

• rozvíjať inkluzívne vzdelávanie rešpektujúce rôznorodosť, individuálne 
potreby a špecifické okolnosti každého dieťaťa

• podporovať a rozvíjať talent u všetkých jednotlivcov



4. Zohľadnenie špecifických potrieb pri práci s mladými talentami

Mladé talenty sú budúcnosťou Európy a je potrebné si uvedomiť, že je nevyhnutné 
ich podporovať, dávať im príležitosť vyniknúť a v neposlednom rade zabezpečiť 
ich sociálny a ekonomický rast. Súčasné vzdelávacie systémy neprinášajú 
študentom dostatok podnetov, vďaka ktorým by mohli myslieť nekonvenčne 
a nachádzať podporu pre svoje nápady. Mládež potrebuje výzvy a práve vďaka 
nim sa môže rozvíjať.

Pri práci s mládežou a odbornej príprave pedagógov a mentorov, ktorí na ňu 
majú najväčší vplyv je potrebné uplatňovať nové prístupy. Ďalším problémom je 
nedostatočné financovanie v určitých oblastiach, kvôli čomu vývoj mladých ľudí 
stagnuje čím dochádza aj k poklesu talentov. Prvé neúspechy mladých ľudí často 
odradia, ale aj napriek tomu je možné správnou formou podpory a motiváciou 
rozvíjať ich nadanie naďalej.

Posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti a zabezpečenie dostatku 
kvalifikovaného ľudského kapitálu, ktorý sa o mladých stará a vedie ich, je pri práci 
s mládežou nevyhnutné. Zatraktívnenie určitých významných a pre spoločnosť 
nevyhnutných smerov (napr. veda a technika) medzi talentovanou mládežou je 
možné prostredníctvom kariérnych poradcov a pedagógov. Samotní talentovaní 
mladí ľudia sú zástancami toho, že pre rozvoj ich talentu zohráva kľúčovú úlohu 
pedagóg a škola. Vďaka nim si uvedomujú, že ich nadanie má vplyv na spoločnosť 
a môžu sa stať vzormi a motiváciou pre iných ľudí.

Úspešní mladí talentovaní jednotlivci sú zároveň vzorom pre svojich rovesníkov, 
čo vedie k veľkej spoločenskej zodpovednosti a ich motivácii. Pri svojom rozvíjaní 
talentu však potrebujú vzdelávanie zohľadňujúce vedomosti využiteľné v živote, 
vyvážený pracovný, resp. študijný a voľný čas, spoluprácu s reálnymi inštitúciami 
a možnosť prezentácie samých seba.

Odporúčané kľúčové aktivity:

• rozvíjať spoluprácu s reálnymi inštitúciami, výskumníkmi a priniesť 
dostatok príležitostí na ich sebarealizáciu a rozvoj (napr. participáciu  
na skutočnom výskume)

• zabezpečiť prístup k dostatočným pracovným príležitostiam

• motivovať a prinášať výzvy 

• zabezpečiť možnosť prezentácie mladých talentov



5. Zapojenie súkromného sektora do procesu podpory a rozvoja talentu

Prepojenie súkromného sektora so vzdelávaním by malo byť jednou z priorít pri 
podpore a rozvoji talentu, prostredníctvom čoho by si už deti mohli vyskúšať, aké 
je to byť napríklad podnikateľom v reálnom živote. Ak budú deti postavené pred 
rôzne prekážky a výzvy, ich talent sa môže prejaviť skôr a počas rôznych projektov 
sa môžu naučiť kriticky a kreatívne myslieť. Popri neoceniteľných skúsenostiach 
sa naučia pracovať s prostriedkami za účelom vytvorenia a zabezpečenia 
udržateľnosti, ktorá v dnešnej dobe zohráva kľúčovú úlohu.

Spoločnosť si musí uvedomiť, že je potrebné podporovať mladé talenty, dávať im 
príležitosti na rast, vystaviť ich rôznym prostrediam, a tým rozvíjať ich globálne 
a podnikateľské myslenie. Prostredníctvom skúseností s reálnym podnikaním 
sa už u detí vytvára pocit väčšej zodpovednosti, pričom je možné nasmerovať 
ich správnym vedením k úspechu, a tým aj k zlepšeniu spoločnosti. Dôležitým 
krokom je spojiť školstvo so spoločnosťou a rôznymi sektormi, aby sme deti, 
žiakov a študentov čo najskôr oboznámili s realitou mimo tried. Digitálna doba 
bude vyžadovať spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom hlavne pri 
vzdelávaní. Nájdenie partnerov z týchto oblastí a ich zapojenie do vyučovacieho 
procesu by umožnilo priniesť do škôl praktické skúsenosti. 

Začlenenie podnikateľského vzdelávania a praktických skúseností do tradičného 
systému je potrebné pre budúci úspech, inovácie a konkurencieschopnosť Európy. 
Zároveň je potrebné zlepšiť zručnosti súčasných zamestnancov v jednotlivých 
inštitúciách a organizáciách za účelom zabezpečenia ich udržateľnosti. 

Odporúčané kľúčové aktivity:

• zapojiť súkromný sektor do procesu vzdelávania

• rozvíjať podnikateľské zručností a praktické skúsenosti v spolupráci 
s partnermi z praxe na každej úrovni vzdelávania

• podporiť rozvoj talentu vo vzťahu k potrebám a požiadavkám trhu 
práce



Na podporu a rozvoj talentu je teda potrebné vybudovať stabilný, ale zároveň 
flexibilný systém a vytvoriť nový balík nástrojov zohľadňujúcich všetky uvedené 
kľúčové potreby. Hlavnými krokmi vedúcimi k efektívnym činnostiam v tejto 
oblasti je vybudovanie komplexnej talentovej infraštruktúry, identifikovanie 
vykonávateľov jednotlivých aktivít a určenie zodpovednosti a spôsobov kontroly 
ich plnenia. Naďalej je preto potrebné rozvíjať aj politickú kooperáciu a podporovať 
talent s účelom a etikou, teda tak, aby sa zabezpečil jeho rozvoj s ohľadom na to 
čo je správne a dôležité. 

Viac informácií nájdete na www.talents2016.eu
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