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„Lovíme“ mozgy 
 ^

PREČO CHCEME DAŤ VZDELÁVANIU DOSPELÝCH EŠTE ŠANCU 

]
Dovoľte mi zoznámiť vás s prvým číslom nášho bulletinu TOP EDU SK a zároveň aj 
našou snahou vniesť do vašich pracovných životov niekoľko užitočných podnetov, zdrojov 
a náhľadov. Chceme totiž vo vás vyvolať reťazovú reakciu spolupráce, vypočutých úvah, 
objavovania kontaktov a úspešnú prezentáciu pracovných zámerov.

 ^
ODMENA ZA TALENT

Tí, ktorí ste nejakým spôsobom zapojení do vzdelávania dospelých už dlhšie, určite viete, 
že táto oblasť ešte stále nie je u nás dosť prioritná, a to ani v období predsedníctva v Rade 
EÚ. I keď sa asi väčšina z nás zhodne na tom, že podpora talentov je jednou z hybných 
síl pre vývoj, inovácie a ekonomický rast, je to aj dôsledné plánovanie a vykonanie 
systémových (nie len politických) opatrení postavených na sebavedomom a zodpovednom 
presvedčení ich vykonávateľov o prospechu pre slovenskú a európsku spoločnosť. Takéto 
rozhodnutia majú v praxi umožniť jedincovi ľahko hľadať v kope sena také ihly, ktoré jeho 
talent zaplatia, majú v úcte a v rámci kvalitného vzdelávania aj posunú do roviny zvanej 
nezávislosť – radostné naplnenie životného poslania.

Žiada sa mi nahradiť formálne slová „konkurencieschopnosť“ a „sociálna inklúzia“, v ktorých 
mi chýba vibrácia ľudskosti slovami životaschopnosť a spoločenská spolupatričnosť 
manifestovaná zdieľaním svojich zručností, vedomostí a talentov s cieľom velebenia 
vlastného i celospoločenského úžitku. V tomto uvedomelom prieniku individuality človeka 
a potrieb spoločnosti vnímam ja osobne význam platformy EPALE. 

 ^
PLATFORMA EPALE

Rozpoznaním paradoxných zámerov niektorých odporúčaní, iniciatív a projektov, ktoré 
chcú Lamarckovou metódou symbiózy pripravovať darwinovskych jedincov pre svet tvrdej 
konkurencie pracovného trhu vytvárame kakofóniu ohlasov verejnosti. V Európe etnicky 
a kultúrne stále rôznorodejšej, s „virtuálnou“ ekonomikou, ktorú držia pri živote skôr úvery 
ako poctivá ľudská práca či technológie, máme stále dostatok možností k zmene. Som 
možno len zle informovaný optimista, ale stále ostávam v presvedčení, že vzdelávatelia 
a autori politických rozsudkov nesú veľké bremeno zodpovednosti za vývoj a smerovanie 
našej spoločnosti. Ak teda ešte máme úprimný záujem hovoriť otvorene o fungujúcich 
metódach a nástrojoch, tak EPALE sa stane nástrojom vývojaschopným a dlhodobým.

Porovnávaním zaužívaných i nových riešení v oblasti vzdelávania dospelých môžeme 
zvážiť mieru ich úspešnosti v jednotlivých krajinách EÚ a poučiť sa z plusov i mínusov.  
Aj týmto spôsobom môžu vzdelávatelia a politici predvídať vývoj udalostí v ich meste, 
regióne, či krajine. Možno, že vám platforma ukáže jednoduchšie návody, ktoré prinášajú 
ovocie v podobe zvyšovania kvality vzdelávania dospelých a rozvoja zamestnanosti.
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 ^
PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA

Vo svojich rukách a počítačoch máme nástroj kreovaný projektom Európskej Komisie 
a ľuďmi, ktorí vidia v spolupráci a informovanosti o dobrých výstupoch zmysel. Slovenskí 
vzdelávatelia a odborníci  možno nájdu na EPALE odpovede ako implementovať agendu 
Nového programu zručností pre Európu, zvyšovať úroveň vzdelávania dospelých vrátane 
digitálnych, podnikateľských a iných  zručností potrebných pre život.  

Okrem toho používatelia získavajú veľký priestor pre vlastnú publicitu. Auditórium 
európskych expertov je príležitosťou k uplatneniu vlastných nápadov a skúseností. 
Registráciou (zadarmo) sa môžete predviesť vlastnými úspechmi zverejňovaním blogov, 
článkov a podujatí. S odvahou sa vyjadrite k príspevkom ostatných členov, alebo sa 
priamo spojte s konkrétnou tématickou skupinou.

Medzi najobľúbenejšie funkcie EPALE zatiaľ patrí vyhľadávanie partnerov pre svoje 
podujatia a projekty. Nie len to robí z EPALE dôveryhodnejšiu a slušnejšiu verziu sociálnej 
siete, ktorá pristupuje k svojim využívateľom distingvovane, nápomocne a vždy pravdivo.

 ^
KOMUNIKAČNÝ KANÁL

On-line networking pre vzdelávateľov určite nie je novinkou. Avšak v prípade EPALE ide 
o aktívnu podporu užívateľov Národnou podpornou službou.
Jej tím denne vykonáva funkciu trpezlivého dirigenta. Takže chápavo naviguje orchester 
prispievateľov a zodpovedá za kvalitatívnu úroveň celkovej produkcie. Spolupracuje 
pri tvorbe stručných odporúčaní, článkov, blogov a diskusií oslovovaním znalcov doma 
i v zahraničí. 

EPALE je multilingválny, aktuálny a otvorený komunite, ktorá vám pomôže lepšie 
zoraďovať priority alebo sa v danom čase stať prioritou pre tých, ktorí si vašu prácu 
prečítajú. Možno prejavia o ňu záujem priamo na EPALE alebo vás oslovia osobne na 
medzinárodnom podujatí. Všetko záleží od vášho profilu a statusu používateľa.
EPALE je rýchlo rozvíjajúca sa značka a aj my ako realizátori sa zúčastňujeme rozhodujúcich 
podujatí, „lovíme mozgy“ medzi mladými andragógmi, kvalitu medzi vzdelávateľmi 
a inštitúciami. Podnecujeme pozornosť zainteresovaných politikov a novinárov s cieľom 
vytvárania akčného komunikačného kanálu medzi všetkými zúčastnenými bez ohľadu na 
ich pasívnu či aktívnu účasť na platforme.
Bulletin TOP EDU SK je stručným výberom obsahu, tém a názorov k aktuálnym 
i pravidelným témam v oblasti vzdelávania dospelých. Spojte sa s nami on-line prvým 
vydaním bulletinu.

Do čias využívania kvantového počítača máme ešte zopár (k)rôčkov. Dovtedy však 
skúsme získať čo najlepšie spektrum odpovedí a riešení na platforme EPALE. Dnes nás 
pátra už 14 322! 

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/nss

https://ec.europa.eu/epale/sk/nss
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1. Nová verzia kalendára vám ponúkne prístup 
ku konferenciám, kurzom, webinárom, seminá-
rom a iným príležitostiam dostupným pre 
všetkých užívateľov v Európe.

2. Akékoľvek podujatie, ktoré vás zaujme si 
nájdete a vyberiete na základe témy, jazyka, 
prípadne nákladov spojených s účasťou.

3. V Centre zdrojov na EPALE nájdete dokumen-
ty a materiály za oblasť vzdelávania dospelých.

4. Najaktuálnejšie informácie vám zaručí udržiava-
nie spojenia s EPALE komunitou pomocou 
Facebooku. Zdieľajte dianie v oblasti vzdelávania 
dospelých s nami, či už prostredníctvom blogov 
alebo blížiacich sa udalostí v podobe konferencií, 
seminárov...

5. Informácie k vývoju politík, iniciatív, financova-
niu a mnoho ďalších noviniek v oblasti vzdelávania 
dospelých nájdete v časti Newsroom/Spravo-
dajstvo.

6. Pravidelný EPALE blog sa bude venovať 
dôležitým trendom v sektore vzdelávania dospe-
lých.
 

7. Máte otázky?... Tie najčastejšie spolu
s odpoveďami nájdete na FAQ/Najčastejšie 
otázky na hlavnej stránke EPALE.

8. Európska komisia monitoruje platformu
a dozerá na kvalitu obsahu a zároveň podporuje jej 
interaktivitu využívaním 24 jazykov. 

9. Registráciou na EPALE si vytvorte vlastný 
profil a staňte sa spolutvorcami obsahu platformy!

10. Stránka EPALE sa napĺňa vami žiadanými
i vašimi vlastnými príspevkami a dokumentmi
v oblasti vzdelávania dospelých. 

EPALE prispieva k zvyšovaniu kvality, inová-
ciám a podpore rozvoja politík v oblasti vzdeláva-
nia dospelých a ich zavádzaniu do praxe.

Tvorte s nami EPALE a zasielajte nám informácie o udalostiach, 
dokumentoch, materiáloch, prípadových štúdiách a výstupoch
z úspešných projektov. Zverejníme ich za vás na platforme EPALE.

Kontaktujte nás na: info.EPALE@nuczv.sk
Po schvaľovacom procese bude vybraný obsah 
umiestňovaný na platforme EPALE.

Letak EPALE.pdf   1   15.5.2015   12:43
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 ^
EPALE V KOCKE

1.  Nová verzia kalendára vám ponúkne prístup ku kon-
fe renciám, kurzom, webinárom, seminárom a iným 
príležitostiam dostupným pre všetkých užívateľov v Európe.

2.  Akékoľvek podujatie, ktoré vás zaujme si nájdete a vy-
beriete na základe témy, jazyka, prípadne nákladov 
spojených s účasťou.

3.  V Centre zdrojov na EPALE nájdete dokumenty a materiály 
za oblasť vzdelávania dospelých.

4.  Najaktuálnejšie informácie vám zaručí udržiavanie spo-
je nia s EPALE komunitou pomocou Facebooku Zdieľaj-
te dianie v oblasti vzdelávania dospelých s nami, či 
už prostredníctvom blogov alebo blížiacich sa udalostí 
v podobe konferencií, seminárov...

5.  Informácie k vývoju politík, iniciatív, financovaniu a mnoho 
ďalších noviniek v oblasti vzdelávania dospelých nájdete 
v časti Newsroom/Spravodajstvo.

6.  Pravidelný EPALE blog sa venuje dôležitým trendom 
v sektore vzdelávania dospelých.

7.  Máte otázky?... Tie najčastejšie spolu s odpoveďami nájdete 
na FAQ/Najčastejšie otázky na hlavnej stránke EPALE.

8.  Európska komisia monitoruje platformu a dozerá na kvalitu 
obsahu a zároveň podporuje jej interaktivitu využívaním 24 
jazykov. 

9.  Registráciou na EPALE si vytvorte vlastný profil a staňte 
sa spolutvorcami obsahu platformy!

10. Stránka EPALE sa napĺňa vami žiadanýmii vašimi vlastnými 
príspevkami a do ku mentmi v oblasti vzdelávania dos-
pelých. 

EPALE prispieva k zvyšovaniu kvality, inováciám a podpore 
rozvoja politík v oblasti vzdelávania dospelých a ich zavádzaniu 
do praxe.

ZAREGISTRUJ SA

TVORTE S NAMI EPALE 
a vkladajte
informácie, 

udalosti,
dokumenty 

do platformy epale.

Môžete nás kontaktovať na:  
info.epale@nuczv.sk

mailto:info.EPALE%40nuczv.sk?subject=
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 Nadnárodná správa DIMA 
 ^ TEXT/PREKLAD ] Barabara Kollárová ^ FOTO ]archív

 ^
PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA MEDZI KRAJINAMI EÚ 

]
Nasledujúca správa bola pripravená v rámci štruktúry projektu DIMA. Zahŕňa stratégiu pre vzdelávanie 
dospelých, politiky a nástroje, ktoré boli predstavené a implementované v týchto partnerských 
krajinách: Cyprus, Írsko, Slovensko a Slovinsko. Usiluje sa tiež objasniť, do akej miery má stratégia 
a politika EÚ týkajúca sa vzdelávania dospelých vplyv na národné politiky v tejto oblasti. 

 ^
MÍĽNIKY CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Správa je z veľkej časti založená na oboch, národných a zároveň európskych špičkových správach 
ako aj existujúcom výskume a štatistikách poskytnutých v niekoľkých európskych publikáciách. 
Správa začína stručným historickým prehľadom, pokrývajúcim míľniky v uznávaní celoživotného 
vzdelávania a vzdelávania dospelých v jednotlivých krajinách. Zameriava sa tiež na paralely vo 
vývoji vzdelávania dospelých naprieč partnerskými krajinami a skúma vzťah medzi európskymi 
a národnými dokumentami v tejto oblasti. Nasleduje definícia vzdelávania dospelých a možné 
nezrovnalosti v terminológii, ako aj vysvetlenie súčasných zámerov a cieľov pre toto odvetvie. 
Správa porovnáva prednosti medzi partnerskými krajinami zapojenými do projektu a odhaduje 
možný vplyv európskej agendy pre vzdelávanie dospelých a ich vývoj. Sekcia sa uzatvára krátkou 
analýzou zdrojov financovania a ich distribúciou. 

 ^
POTREBNÝ DIALÓG

Správa pokračuje opisom politického dialógu a zapojením zainteresovaných strán a vyčle neňuje 
úlohy občianskej spoločnosti v konzultačnom procese. Ďalšia sekcia sa zameriava na monitorovanie 
a zozbieranie údajov vrátane kritérií a ukazovateľov aj na monitorovanie úrovne účasti na projekte. 
Téma spracovaná v nasledujúcej kapitole analyzuje do akej miery sú krajiny zapojené do DIMA projektu 
úspešné v dosahovaní jednotlivých kritérií a participácii na projekte. Toto je kriticky skúmané, pričom 
sa prihliada na fakory, ktoré môžu limitovať alebo naopak podporovať účasť, vrátane zavedenia 
Národnej sústavy kvalifikácií. Nasleduje prehľad dodávateľov služieb pre vzdelávanie dospelých 
naprieč partneskými krajinami so stručnou zmienkou o rozličných metódach zabezpečenia kvality 
(alebo ich nedostatku) a schopností potrebných pre odborníkov na vzdelanie dospelých. Správa 
analyzuje výzvy pre rozvoj vzdelávania dospelých a pridáva nápady na ich zlepšenie. Tie sú zahrnuté 
v národných ako aj európskych správach. Na záver ponúka správa niekoľko vybraných úspešných 
príkladov z politiky a praxe, dokumentovaných projektovými partnermi DIMA. Tí zároveň poskytujú 
rôzne pohľady na problematiku a dokazujú okrem iného, dôležitosť spolupráce medzi viacerými 
zainteresovanými stranami. Opisujú výhody nadnárodných projektov v oblasti zhromažďovania 
a odovzdávania vydarených príkladov z praxe.

Čítajte viac: http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/ 
adult-education-policy-in-europe-country-reports/country-reports_2015.pdf

EPALE
Elektronická platforma vzdelávania  
dospelých v Európe

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH NA SLOVENSKU

Čítaj viac na:  
https://ec.europa.eu/
epale/sk

Zdroje

http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/adult-education-policy-in-europe-country-reports/country-reports_2015.pdf
http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/adult-education-policy-in-europe-country-reports/country-reports_2015.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk/resource-centre
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 Záujem seniorov o vzdelávanie
 ^ TEXT ] PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. ^ FOTO ] archív

 ^
VZDELÁVACIE AKTIVITY V KOMUNITÁCH STARŠÍCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU

] 
Projekt Erasmus+ „Educational Senior Network“, ktorý koordinuje Univerzita tretieho veku Centra 
ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave (2014-2017) je okrem prieskumov názorov starších ľudí, ich 
vzdelávacích záujmov a motivácie zameraný aj na prácu v teréne v rôznych komunitách.  Projekt nás 
motivoval k vytvoreniu kontaktov s komunitami starších ľudí na rôznych miesta Slovenska v záujme 
získania informácií a povzbudenia ich k vzdelávaniu:  

V Námestove sme sa stretli so záujmom starších dospelých a dôchodcov tohto regiónu o otvorenie 
vzdelávacieho programu Univerzity tretieho veku. Projektový zámer rozvinula do konkrétnej ponuky 
koordinátorka projektu PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. Program začal pôvodne pre 32 starších 
študentov vo všeobecne zameranom obsahu štúdia v októbri 2014 a ďalší rok v odbore “Človek 
a zdravie” pre 42 študentov. Dňa 19. Septembra 2016 bolo imatrikulovaných nových 58 študentov 
UTV a niektorí ďalší prejavili ešte záujem. To znamená, že v regióne Orava a okolí Námestova sa 
zapísalo do ďalšieho ročníka viac ako 100 seniorských študentov UTV. 
Skupina seniorských študentov Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave pripravila v roku 
2016 prednášky pre obyvateľov domova seniorov v Lamači v rámci aktivít projektu Erasmus +“ 
Educational senior Network“. Program obsahoval nasledovné témy:

V novom programe prednášok by sa malo pokračovať od začiatku roka 2017.
Veľký záujem o vzdelávanie zazna menávame aj na Akadémiách tretieho veku v Trenčíne 
a Pezinku, kde mnoho rokov za podpory verejných činiteľov, škôl i Jednoty dôchodcov Slovenska 
ponúkajú vzdelávanie širokým vrstvám seniorov.

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH NA SLOVENSKU

1. v meste Námestovo
2. v domove seniorov Lamač, Bratislava
3. v meste Pezinok
4. v meste Trenčín

1. Význam vzdelávania vo vyššom veku
2. Osteoporóza a problémy chrbtice vo vyššom 

veku
3. Dejiny Bratislavy – história hasičského zboru

4. Čo mám v peňaženke
5. Príslovia a porekadlá v živote človeka
6. Využívanie PC v bežnom živote
7. Zdravie a správna výživa

Autorka je 
koordinátorka 
projektu Erasmus+ 
a vedúca metodička 
a lektorka Univerzity 
tretieho veku Centra 
ďalšieho vzdelávania 
v Bratislave 

Dobré praxe 
projektu 
Erasmus+  
„Educational 
Senior Network“  
- EduSenNet”

Čítaj viac na:  
https://ec.europa.eu/
epale/sk

Správy

https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk/content/epale_article
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 EPALE - otvorená komunita

 ^

PRIDAJTE SA K NÁM A STAŇTE SA SÚČASŤOU NAJVÄČŠEJ EURÓPSKEJ 
SKUPINY ZAMERANEJ NA VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

]
EPALE je viacjazyčná otvorená členská komunita pre učiteľov, školiteľov, výskumníkov, akademických 
pracovníkov, tvorcov politík a pre všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu 
dospelých v celej Európe.

Komunita zohráva na platforme EPALE ťažiskovú úlohu. Členovia komunity si vymieňajú informácie 
súvisiace so vzdelávaním dospelých vrátane noviniek, blogových príspevkov, materiálov a podujatí 
či kurzov.
Financovanie EPALE zabezpečuje Európska komisia. Ide o najnovší krok v rámci dlhodobého úsilia 
o zlepšovanie kvality poskytovania vzdelávania pre dospelých v Európe. 

Vďaka funkciám platformy, ako sú fóra alebo komentovanie blogových príspevkov, majú členovia 
komunity možnosť rozvíjať kontakty s kolegami z celej Európy, ktorí sa tiež venujú vzdelávaniu 
dospelých. Ďalším spôsobom, ako sa spojiť so svojimi kolegami z celej Európy, sú tematické oblasti, 
ktoré obsahujú štruktúrovaný obsah podľa témy. Možno tu nájsť projekty a nadviazať pracovné 
kontakty pomocou vyhľadávacej databázy partnerov.

EPALE má solídnu redakčnú politiku, ktorá sa takisto sústreďuje na komunitu zameranú na 
vzdelávanie dospelých. Usilujeme sa o to, aby sa všetci naši používatelia cítili na lokalite vítaní a aby 
mohli dôverovať informáciám uvedeným na platforme. 

O EPALE

Naším cieľom je zapojiť vás do všetkých krokov 
rozvoja EPALE, aby platforma spĺňala vaše oča-
ká vania a aby ste na nej našli všetky informácie, 
ktoré vám pomôžu aktuálne sa orientovať v rozvoji 
vzdelávania dospelých v celej Európe. Pridajte sa 
k nám a staňte sa súčasťou najväčšej európskej 
komunity zameranej na vzdelávanie dospelých!

Čítajte viac:  
https://ec.europa.eu/epale/sk/nss 
https://ec.europa.eu/epale/sk/faq

https://ec.europa.eu/epale/sk/nss
https://ec.europa.eu/epale/sk/faq
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O EPALE

 ^
VYHLÁSENIE O REDAKČNEJ POLITIKE EPALE 

Vyhlásenie o našej redakčnej politike predstavuje hodnoty a štandardy platformy EPALE. Vzťahuje sa 
na všetok obsah na stránke EPALE a naprieč celým jej zastúpením v online prostredí. 

 ^
SPRÁVNOSŤ A PRESNOSŤ 

]EPALE sa zaväzuje poskytovať 
odborníkom pracujúcim v oblasti 
vzdelávania dospelých vysokokvalitný, 
presný a originálny obsah. Správy a blogy 
budú vždy aktuálne a budú zodpovedať 
potrebám a záujmom užívateľov 
a užívateliek platformy EPALE. Články 
zverejnené na EPALE budú vždy vecne 
správne a bez hanlivého obsahu.

 ^
TOLERANCIA 

]Napriek tomu, že vítame komentáre 
a názory, užívatelia a užívateľky musia 
rešpektovať názory iných a zdržať sa 
používania urážlivých výrazov alebo 
výrazov poškodzujúcich osoby iných. 
V prípade nedodržania tejto zásady 
budú dotyční užívatelia a užívateľky 
odstránení/-é zo stránky. 

 ^
DOSTUPNOSŤ 

]EPALE bude dodržiavať usmernenie 
európskych poskytovateľov informácií,  
aby bola stránka pre užívateľov 
a užívateľky dostupná. Obsah a vzhľad 
stránky budú prezentované spôsobom, 
ktorý bude jednoduchý a ľahko čitateľný. 

 ^
NEZÁVISLOSŤ 

]Redakčný smer, ktorým sa bude uberať 
stránka, bude daný jej užívateľmi 
a užívateľkami. Jej obsah bude skutočným 
obrazom sektora vzdelávania dospelých 
v Európe a jednotlivé články nebudú 
prezentovať skreslené informácie. 

 ^
ZÁVÄZOK 

]Chceme zlepšiť štandardy vzdelávania 
dospelých v Európe a aby užívatelia 
a užívateľky zdieľali svoje skúsenosti 
a vedomosti. Názory a skúsenosť 
užívateľov a užívateliek platformy EPALE 
budú na stránke vždy rešpektované 
a vítané budú návrhy na zlepšenie. 

 

Ako publikovať ďalší obsah na platforme EPALE  
sa dozviete v nasledujúcich príspevkoch:
9 najlepších tipov stránky EPALE pre písanie blogových príspevkov
Ako informovať o podujatí na EPALE v 4 jednoduchých krokoch
Ako publikovať správu na stránke EPALE v 4 jednoduchých krokoch
Ako publikovať blogový príspevok pre EPALE v 4 jednoduchých 
krokoch
Ako publikovať zdroj na platforme EPALE v 5 jednoduchých krokoch

FAQs:
https://ec.europa.eu/epale/sk/faq

Blogy o EPALE:
Víta vás platforma EPALE
10 dôvodov prečo sa prihlásiť na EPALE
EPALE umožňuje ľuďom z celej Európy vymieňať si názory
Obrovský portál pre vzdelávanie dospelých
EPALE v roku 2016

Vyhľadávanie partnerov: 
Funkcia vyhľadávania partnerov platformy EPALE
Vyhľadávanie partnerov na platforme EPALE (EPALE Partner 
Search) – konsolidovanie sektora vzdelávania dospelých
Tipy pre nájdenie perfektného partnerstva
Ste na partnerskej ceste k úspechu?

https://ec.europa.eu/epale/node/17536
https://ec.europa.eu/epale/node/17474
https://ec.europa.eu/epale/node/17464
https://ec.europa.eu/epale/node/17443
https://ec.europa.eu/epale/node/17443
https://ec.europa.eu/epale/node/17226
https://ec.europa.eu/epale/sk/faq
http://ec.europa.eu/epale/sk/blog/welcome-epale
http://ec.europa.eu/epale/sk/blog/10-d%C3%B4vodov-pre%C4%8Do-sa-prihl%C3%A1si%C5%A5-na-epale
http://ec.europa.eu/epale/sk/blog/epale-enables-people-all-over-europe-exchange-ideas
http://ec.europa.eu/epale/sk/blog/giant-portal-adult-learning
http://ec.europa.eu/epale/sk/node/18129
https://ec.europa.eu/epale/sk/partner-search
https://ec.europa.eu/epale/sk/node/10951
https://ec.europa.eu/epale/sk/node/10951
https://ec.europa.eu/epale/en/node/19132
https://ec.europa.eu/epale/sk/node/19132
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Sprístupnenie a pridávanie 
obsahu do podtém pre nových 
členov tímu EPALE
 

1. Uistite sa, že ste sa vy aj váš tím pripojili ku všetkým podtémam. Na pripojenie k podtéme 
kliknite na príslušnú URL  adresu dole, potom kliknite na tlačítko ‘Pripojiť k skupine’ a potvrďte 
kliknutím na tlačítko ‘Pripojiť’. Toto vytvorí veľa automatických e-mailov potvrdzujcich, že ste sa 
pripojili do skupiny – môžete ich pokojne vymazať :). 

Podpora študenta Prostredie na učenie Znalosti pre život Politiky Kvalita

Imigranti Učenie v komunite 
Základné znalosti: 

Gramotnosť, Znalosť počtov, 
digitálne  znalosti

Európske politiky, projekty 
a financovanie 

Dodávateľ 
akreditácie

Staršie osoby Učenie na pracovisku Kultúrna výchova Národné politiky 
a financovanie Meranie vplyvu 

Platnosť  
predchá dzajúceho učenia Učenie vo väzniciach Podnikanie 

a zamestnateľnosť Výskum a najlepšia prax

Osoby s postihnutím Školy druhej šance Jazyky

   

 2.  Potom, čo ste sa všetci pripojili k podtémam, je čas začať prideľovať svoj obsah. Aby ste to 
urobili, jednoducho choďte na existujúci kúsok obsahu, kliknite na tlačítko “Upraviť” a vyberte 
príslušnú podtému zo zoznamu  “Tvoje skupiny”. 

 Do každej podtémy chceme pridať 5 kusov obsahu (ak je to možné) pre každý zo štyroch 
obsahových typov (zdroje, podujatia novinky, blogy). Čiže spolu 20 kusov obsahu na podtému.

              Moje pracovisko     Obsah     Štruktúra      Ľudia      Konfigurácia     Pomoc

          Upraviť Epale príspevok blogu    EPALE oslavuje Medzinárodný deň žien

AKO TO FUNGUJE

TÉMY 

Vaše skupiny

Epale Téma Podpora študenta
Prekážky pri učení
Sociálne začlenenie
Imigranti

Pričleň tento obsah k skupinám, do ktorých patríš.

INÉ SKUPINY

ZAREGISTRUJ SA: 
https://ec.europa.eu/epale/
sk/user/register

https://ec.europa.eu/epale/sk/user/register
https://ec.europa.eu/epale/sk/user/register
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 Pre tých NSS, ktorí začali len nedávno, je v poriadku pridať menej, v prípade, že nemajú dosť 
obsahu.

 Upozornenie: Pridávať obsah do viac ako jednej príslušnej podtémy je v poriadku.

 Ak si myslíte, že určitý obsah je podstatný pre nejakú podtému (napr. Sociálne začlenenie), ale je 
vhodný aj pre inú (napr. do Imigrantov), nemusíte si vybrať jednu alebo druhú. Jednoducho držte 
klávesu Ctrl a na zaradenie obsahu vyberte toľko podtém, koľko potrebujete (podobne ako pri 
viacnásobnom výbere). 

 
 Existuje niekoľko spôsobov ako môžete nájsť svoje staré články. Napríklad môžete ísť na moje 

pracovisko a cezeň ísť do “Moje úpravy” alebo ísť do “Všetok nedávny obsah” a použiť jazykové 
filtre. 

 

3.  Existujú 3 podtémy, ktorých celý obsah musí byť presunutý do nových, takže môžete začať 
s nimi. Prosím, navštívte podtémy uvedené nižšie vo vašom jazyku a uistite sa, že ich obsah bol 
presunutý.

 ● Obsah z podtémy Kohézna a účinná politika pre základné zručnosti  by mal byť presunutý 
do iných podtém v  Politike. 

 ● Obsah z podtémy Koncepty gramotnosti a spôsoby doručenia by mal byť presunutý do 
podtémy Znalosti pre život. 

 ● Obsah z podtémy Systémy a politika by mal byť presunutý do nových podtém Politiky.

 Po pridaní obsahu so novej podtémy, kliknite “Uložiť” a nezabudnite publikovať. Akonáhle to 
spravíte, váš obsah by sa mal objaviť na stránke príslušnej podtémy.

 Ak je niektorá zo starých podtém vo vašom jazyku prázdna, prosím uistite sa, že pridáte obsah 
aj k nim. 

Chcete sa stať súčasťou EPALE SK tímu? 

Napĺňajte pravidelne platformu EPALE novinkami, podujatiami, blogmi a zdrojmi! 

Staň sa členom tímu a tomu najaktívnejšiemu zabezpečíme účasť na medzinárodnom podujatí 
vzdelávania dospelých alebo preložíme za teba dokumenty, štúdie a články z oblasti vzdelávania 
dospelých a zverejníme ich na EPALE!

Blog SprávyZdroje

https://ec.europa.eu/epale/sk/content/epale_blog_post
https://ec.europa.eu/epale/sk/content/epale_article
https://ec.europa.eu/epale/sk/resource-centre
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 Národná podporná služba radí používateľom  
 platformy na info.epale@nuczv.sk 

1.  Aby užívateľ mohol nahrať nový 
obsah, prihlási sa do EPALE.

2.  Po prihlásení vyplní všetky políčka 
a načíta dokument, ktorý chce 
zverejniť.

3.  Po načítaní dokumentu klikne na 
tlačítko ‘uložiť’ na konci okna. Obsah 
je následne uložený ako koncept 
a užívateľ je o tom informovaný.

AKO TO FUNGUJE

mailto:info.epale%40nuczv.sk?subject=
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4.  Užívateľ teraz môže upravovať 
obsah konceptu, ktorý práve 
vytvoril, kliknutím na vedľajšiu 
lištu ‘upraviť koncept’.

5.  Užívateľ môže tiež svoj obsah 
vymazať.

6.  Užívateľ tiež môže vidieť 
všetok obsah, ktorý načítal na 
svoj profil. Na svoj profil sa 
dostane kliknutím na meno 
nad lištou.

7.  Po prihlásení na svoj profil sa 
zobrazí celý zoznam obsahu 
prislúchajúci danému profilu. 
Akýkoľvek obsah, ktorý bol 
zverejnený, sa bude objavovať 
na bielom pozadí, akýkoľvek 
obsah ktorý je vo forme 
konceptu sa objaví na žltom 
pozadí.

AKO TO FUNGUJE
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 Kontinuita na Slovensku

 ^

NUCŽV ZABEZPEČUJE METODICKÉ RIADENIE A VÝKON VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE LEKTOROV 
ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA, ČÍM VÝZNAMNÝM SPÔSOBOM PRISPIEVA KU KONTINUÁLNEMU 
ZVYŠOVANIU KVALITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

]

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Národný ústav celoživotného vzdelávania (predtým Academia Istropolitana) bol zriadený Ministers-
tvom školstva Slovenskej republiky v roku 1990 ako priamo riadená organizácia ministerstva, 
s cieľom podporovať aplikáciu medzinárodných programov Rady Európy v oblasti postgraduálneho 
vzdelávania slovenských odborníkov pri zapájaní Slovenska do európskych štruktúr. Názov Academia 
Istropolitana má pôvod v názve prvej univerzity na území Slovenska, založenej v roku 1465 kráľom 
Matejom Korvínom. Academia Istropolitana existovala iba 25 rokov, ale v histórii vzdelávania 
na našom území predstavovala významný medzník. Od roku 1992 prebehlo na pôde pôvodnej 
inštitúcie Academia Istropolitana päť ročníkov medzinárodných denných postgraduálnych študijných 
programov v rôznych oblastiach. Academia Istropolitana sa svojimi výsledkami zaradila medzi 
najlepšie vzdelávacie inštitúcie v strednej a východnej Európe. O medzinárodnom uznaní svedčí aj 
to, že dvakrát po sebe sa Academia Istropolitana dostala do užšieho výberu na udelenie prestížnej 
ceny Hannah Arendtovej, ktorú udeľuje Institut for Human Sciences vo Viedni. 

 ^
POSUN VPRED

Hlavným poslaním pôvodnej Academie Istropolitana bolo poskytovanie ďalšieho vzdelávania pre 
zamestnancov Ministerstva školstva Slovenskej republiky, zamestnancov ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy a rozvíjanie spolupráce s krajinami Európskej únie a krajinami strednej 
a východnej Európy v rámci medzinárodných programov. Spravovala spoločné dokumentačné 
pracovisko s Radou Európy a knižnicu zameranú na zhromažďovanie a využívanie dokumentov, 
programov, noriem a iných materiálov Rady Európy, ako aj zahraničnú literatúru pre potreby štátnych 
orgánov, obcí, združení, vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, pracovísk Slovenskej akadémie 
vied a odbornú verejnosť.

 ^ FOTO: TASR/Michal Svítok
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NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

14. mája 2010 sa Academia Istropolitana premenovala na Národný ústav celoživotného 
vzdelávania (NÚCŽV). Okrem pôvodne stanovených cieľov organizácie v súčasnosti plní Národný 
ústav celoživotného vzdelávania úlohy spojené s implementáciou národnej Stratégie celoživotného 
vzdelávania a celoživotného poradenstva a s transferom inovácií v oblasti vzdelávania do 
vzdelávacích politík v Slovenskej republike.

 ^
NEZAMENITEĽNÁ ÚLOHA

Národný ústav celoživotného vzdelávania plní svoju nezameniteľnú celospoločenskú úlohu v oblasti 
celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike. Venuje sa systému 
monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb a vytváraniu nástrojov, sieti poradenských 
služieb a sieti uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike. V systémovej oblasti 
organizácia zodpovedala za tvorbu a aktualizáciu národného kvalifikačného rámca a podieľala sa na 
vytváraní národnej sústavy kvalifikácií.
V súvislosti s implementáciou výskumných, systémových a vzdelávacích projektov financovaných 
Európskou komisiou, medzinárodnými organizáciami a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, smerujúcich k rozvoju jednotlivých subsystémov celoživotného 
vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike, organizácia plní zásadnú 
transferovo – inovačnú úlohu vo vzťahu k rozhodovacím a legislatívnym procesom na úrovni 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj informačnú funkciu 
vo vzťahu ku kľúčovým klientom systému ďalšieho vzdelávania, teda jednotlivcom, vzdelávacím 
inštitúciám a sociálnym partnerom.

 ^
PODPORA ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Národný ústav celoživotného vzdelávania taktiež vytvára a realizuje štandardizované vzdelávacie 
programy ďalšieho vzdelávania v súčinnosti s profesijne príslušnými domácimi a zahraničnými 
inštitúciami; a to predovšetkým pre zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, zamestnancov rezortu školstva, ako aj širokú verejnosť.
Organizácia v neposlednom rade zabezpečuje metodické riadenie a výkon vzdelávacích aktivít pre 
lektorov ďalšieho vzdelávania, čím významným spôsobom prispieva ku kontinuálnemu zvyšovaniu 
kvality ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike. Národný ústav celoživotného vzdelávania plní 
úlohu Výkonného sekretariátu Národného fóra pre celoživotné poradenstvo a taktiež plní úlohu 
sekretariátu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového  
vzdelávania.

 ^
PREČO SA VZDELÁVAŤ PRÁVE U NÁS? 

 ● Sme priamo riadená inštitúcia MŠVVaŠ SR, ktorá ponúka vzdelávacie aktivity vo všetkých ôsmych 
krajoch SR

 ● Garantujeme kvalitu, odbornosť, flexibilitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť prostredníctvom 
seminárov, tréningov, workshopov a konferencií

 ● Ponúkame široko koncipované a komplexné vzdelávacie služby v oblasti: 
- aktuálnej legislatívy
- školskej legislatívy
- ekonomiky
- ochrany osobných údajov
- rozvoja osobnosti

 ● Disponujeme kvalitnou databázou odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z rôznych 
oblastí s praktickými skúsenosťami a pedagogickými schopnosťami. Svojou kvalitou a odborným 
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NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

prístupom si získali priazeň našich klientov už v mnohých uskutočnených vzdelávacích aktivitách.
 ● Máme stálu spokojnú klientelu, ktorú tvoria ľudia zo štátneho, verejného aj súkromného sektora, ktorá 
sa k nám pravidelne vracia a my im za to aj touto cestou ďakujeme.

 ● Našim dlhodobým zámerom je neustála inovácia, rozširovanie a skvalitňovanie ponuky vzdelávacích 
programov v súlade s požiadavkami našich klientov pre ktorých stále zlepšujeme naše služby.

 ● Témy vieme flexibilne pripraviť podľa vašich konkrétnych požiadaviek a predstáv.
 ● V prípade, že ste v našej ponuke nenašli vzdelávací program, ktorý zodpovedá Vašim potrebám, obráťte 
sa s dôverou na nás - zašlite nám Váš návrh na adresu karin.remisova@nuczv.sk a my urobíme 
všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.

 ● Pretože našu prácu robíme s radosťou a nadšením.

 Ponuka vzdelávacích aktivít NÚCŽV

 ^
LEGISLATÍVNE SEMINÁRE (JEDNOTLIVÉ TÉMY ZÁVISIA OD NOVELIZÁCIE ZÁKONOV)

 ● Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende
 ● Ročné zúčtovanie dane + súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende
 ● Pokladničná agenda, správa majetku, REPRE, finančná kontrola v praxi
 ● Finančná kontrola verejnej správy
 ● Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole v podmienkach  

územnej samosprávy
 ● Zmeny a úpravy, aktuálne pravidlá a trendy v správe registratúry
 ● Čo sa udialo so zákonom o verejnom obstarávaní a predikcia čo nás čaká.
 ● Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska verzus podlimitné zákazky.
 ● Elektronické trhovisko
 ● Aplikácia zmien v predpisoch o BOZP v praxi - nové povinnosti pre zamestnávateľa
 ● Vysielanie zamestnancov do štátov EÚ/EHP - Uplatňovanie zákona o cezhraničnej spolupráci  

pri vysielaní zamestnancov

 ^
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 ● Infozákon a nový Správny súdny poriadok účinný od 1.7.2016
 ● Aktuálne znenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ochrana osobných údajov
 ● Sprístupňovanie informácií podľa platného infozákona a ochrana osobných údajov
 ● Zákonník práce verzus zákon o ochrane osobných údajov
 ● Nový zákon o športe a ochrana osobných údajov
 ● Autorský zákon - licenčná zmluva
 ● Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok a ochrana osobných údajov
 ● Rozbiehame e-shop, ako na to?
 ● Prevádzkovanie internetovej stránky a ochrana osobných údajov
 ● Kamerový systém na pracovisku ako strážca pracovnej disciplíny
 ● Monitorovanie a sledovanie zamestnancov a iné dôležité informácie týkajúce sa ochrany osobných  

údajov spracúvaných v personálno-mzdovej agende (alebo „Zákonník práce a ochrana osobných údajov v kocke“)
 ● Ukončenie pracovnoprávnych vzťahov- rozhodnutia súdov týkajúce sa konkrétnych prípadov
 ● Príprava na skúšku zodpovednej osoby
 ● Prezentácia vzorového bezpečnostného projektu a súvisiacich dokumentov
 ● Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a ochrana osobných údajov

mailto:karin.remisova%40nuczv.sk?subject=


17

EPALE
Elektronická platforma vzdelávania  
dospelých v Európe

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

prístupom si získali priazeň našich klientov už v mnohých uskutočnených vzdelávacích aktivitách.
 ● Máme stálu spokojnú klientelu, ktorú tvoria ľudia zo štátneho, verejného aj súkromného sektora, ktorá 
sa k nám pravidelne vracia a my im za to aj touto cestou ďakujeme.

 ● Našim dlhodobým zámerom je neustála inovácia, rozširovanie a skvalitňovanie ponuky vzdelávacích 
programov v súlade s požiadavkami našich klientov pre ktorých stále zlepšujeme naše služby.

 ● Témy vieme flexibilne pripraviť podľa vašich konkrétnych požiadaviek a predstáv.
 ● V prípade, že ste v našej ponuke nenašli vzdelávací program, ktorý zodpovedá Vašim potrebám, obráťte 
sa s dôverou na nás - zašlite nám Váš návrh na adresu karin.remisova@nuczv.sk a my urobíme 
všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.

 ● Pretože našu prácu robíme s radosťou a nadšením.

 Ponuka vzdelávacích aktivít NÚCŽV

 ^
LEGISLATÍVNE SEMINÁRE (JEDNOTLIVÉ TÉMY ZÁVISIA OD NOVELIZÁCIE ZÁKONOV)

 ● Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende
 ● Ročné zúčtovanie dane + súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende
 ● Pokladničná agenda, správa majetku, REPRE, finančná kontrola v praxi
 ● Finančná kontrola verejnej správy
 ● Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly po novele zákona o finančnej kontrole v podmienkach  

územnej samosprávy
 ● Zmeny a úpravy, aktuálne pravidlá a trendy v správe registratúry
 ● Čo sa udialo so zákonom o verejnom obstarávaní a predikcia čo nás čaká.
 ● Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska verzus podlimitné zákazky.
 ● Elektronické trhovisko
 ● Aplikácia zmien v predpisoch o BOZP v praxi - nové povinnosti pre zamestnávateľa
 ● Vysielanie zamestnancov do štátov EÚ/EHP - Uplatňovanie zákona o cezhraničnej spolupráci  

pri vysielaní zamestnancov

 ^
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 ● Infozákon a nový Správny súdny poriadok účinný od 1.7.2016
 ● Aktuálne znenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ochrana osobných údajov
 ● Sprístupňovanie informácií podľa platného infozákona a ochrana osobných údajov
 ● Zákonník práce verzus zákon o ochrane osobných údajov
 ● Nový zákon o športe a ochrana osobných údajov
 ● Autorský zákon - licenčná zmluva
 ● Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok a ochrana osobných údajov
 ● Rozbiehame e-shop, ako na to?
 ● Prevádzkovanie internetovej stránky a ochrana osobných údajov
 ● Kamerový systém na pracovisku ako strážca pracovnej disciplíny
 ● Monitorovanie a sledovanie zamestnancov a iné dôležité informácie týkajúce sa ochrany osobných  

údajov spracúvaných v personálno-mzdovej agende (alebo „Zákonník práce a ochrana osobných údajov v kocke“)
 ● Ukončenie pracovnoprávnych vzťahov- rozhodnutia súdov týkajúce sa konkrétnych prípadov
 ● Príprava na skúšku zodpovednej osoby
 ● Prezentácia vzorového bezpečnostného projektu a súvisiacich dokumentov
 ● Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a ochrana osobných údajov

 ^
ŠKOLSKÁ LEGISLATÍVA (JEDNOTLIVÉ TÉMY ZÁVISIA OD NOVELIZÁCIE ZÁKONOV)

 ● Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
 ● Financovanie regionálneho školstva
 ● Zmeny legislatívy a ich vplyv na proces výchovy a vzdelávania
 ● „Ako viesť modernú MŠ od A do Z“ - Prax materských škôl z pohľadu aplikácie právnych predpisov
 ● Prax materských škôl z pohľadu aplikácie právnych predpisov
 ● Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ
 ● Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - aktuálne zmeny v praxi
 ● Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy so zameraním na zamestnancov rezortu školstva  

(aplikácia aktuálnych právnych predpisov)
 ● Zákon o verejnom zdraví pre MŠ/ZŠ
 ● Manažérske minimum pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ, SŠ
 ● Manažérske minimum pre vedúce školských jedální
 ● Nové metódy a praktické postupy v školskom stravovaní

 ^
INTERAKTÍVNE WORKSHOPY, TRÉNINGY ZAMERANÉ NA ROZVOJ OSOBNOSTI

 ● Akreditované vzdelávanie „Lektor ďalšieho vzdelávania“
 ● Jazyková kultúra a normalizovaná úprava písomností
 ● Správne používanie slovenského jazyka  v úradných písomnostiach
 ● Profesionálna a efektívna sekretárka / asistentka
 ● Diplomatický protokol a etiketa v praxi
 ● Diplomatický protokol a etiketa v praxi – príprava na SK PRES
 ● Mediálny tréning
 ● Prezentačné zručnosti
 ● Umenie vyznať sa v druhých
 ● Asertivita a zvládanie stresu
 ● Stres a syndróm vyhorenia

Čítajte viac: www.nuczv.sk  www.cvanu.sk

 ^ FOTO: TASR/Michal Svítok

Zdroje

mailto:karin.remisova%40nuczv.sk?subject=
http://www.nuczv.sk/
http://www.cvanu.sk/home/
https://ec.europa.eu/epale/sk/resource-centre
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EPALE – Inovácia vzdelávania
 ^ TEXT ] Eva Brazdilová 

Národný EPALE tím relizoval formálne i neformálne pracovné stretnutia so stakeholdermi za 
účelom prezentácie platformy EPALE. Rozvíjala sa spolupráca medzi MŠVVaŠ SR, vzdelávacími 
inštitúciami, katedrami andragogiky,  UTV, AIVD, odborníkmi v oblasti vzdelávania dospelých. EPALE 
tím zorganizoval sériu workshopov, stretnutí, konferenciu, aby šíril myšlienku využívania platformy 
EPALE cieľovou skupinou. Vytvorili sa kvalitné propagačné on-line i off-line materiály a predmety. 
EPALE platforma bola propagovaná aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Twitter. 
V printoch aj v on-line médiách boli zverejnené propagačné články informujúce o platforme EPALE. 
O najdôležitejších udalostiach informuje aj stránka nuczv.sk (http://nuczv.sk/epale/) . V rámci súťaže 
EPALE boli navrhnuté a udelené certifikáty, respektíve ocenenia platformou EPALE. NSS bude tieto 
certifikáty udeľovať naďalej v tých istých a ďalších kategóriách (napríklad EPALE blogger), ktoré bude 
NSS tím udeľovať raz ročne a zverejňovať na stránke nuczv.sk a zároveň informovať na platforme 
EPALE.

Boli vytvorené užitočné materiály, ktoré poslúžili Centrálnej podpornej službe(CSS) ako podporný 
rámec ku ďalšiemu vývoju funkcionality, dizajnu a marketingového smerovania platformy. EPALE 
tém získal materiály popisujúce návrhy akreditácie vzdelávacích programov na Slovensku, ako aj 
zoznamy akreditovaných vzdelávacích programov na Slovensku. O týchto a ďalších materiáloch 
bude informovať priebežne na platforme. EPALE využíval veľkú databázu kontaktov za účelom 
informovania užívateľov a potencionálnych užívateľov platformy EPALE o novinkách v oblasti 
vzdelávania dospelých a zároveň za účelom informovania o nových funkciách na platforme EPALE. 
EPALE NSS (Národná podporná služba) vytvorila aj nasledovné materiály: Sprievodcu pre užívateľa 
platformy EPALE, Návod na písanie blogov. 

EPALE NSS pravidelne napĺňal SK EPALE autorizovaným a aktuálnym obsahom a pravidelne 
spolupracoval na úlohách vyplývajúcich z požiadaviek Centrálnej podpornej služby.
Národná podporná služba EPALE SK poskytovala poradenstvo a podporu všetkým zúčastneným 
stranám a užívateľom platformy EPALE. Tým rozvíja a výrazne podporuje kvalitu vzdelávania na 
Slovensku. EPALE NSS sa stará o kvalitný networking na regionálnej aj národnej úrovni. S podporou 
MŠVVaŠ SR tak EPALE NSS účinne reprezentuje dôveryhodnosť a jedinečnosť platformy, ktorá má 
slúžiť komunite vzdelávateľov dospelých, odborníkom v danej oblasti, tvorcom politík, novinárom, 
vzdelávacím inštitúciám a všetkým, ktorí prejavujú záujem o túto oblasť.

EPALE je jedinečným nástrojom k:
 ● inovácii vzdelávania dospelých 
 ● zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých
 ● zvyšovaniu účasti dospelých na vzdelávaní
 ● podpore rozvoja politík v oblasti vzdelávania dospelých a ich zavádzaniu do praxe
 ● propagácii všetkých poskytovateľov vzdelávania dospelých
 ● zviditeľneniu, transparentnosti a synergii oblasti vzdelávania dospelých
 ● plneniu cieľov vzdelávacích politík definovaných Európskou komisiou

Viac na:  info.epale@nuczv.sk

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

http://nuczv.sk/epale/
mailto:info.EPALE%40nuczv.sk?subject=
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ERASMUS PLUS

 Hľadíme do budúcnosti

 ^

FUNKCIA VYHĽADÁVANIA PARTNEROV MÔŽE PODPORIŤ PRÍPRAVU 
PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

]
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1288/2013
z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 
1298/2008/ES  - Erasmus +
Cieľom obnoveného Európskeho programu vzdelávania dospelých, zahrnutého v rezolúcii Rady z 28. 
novembra 2011, je umožniť, aby všetci dospelí rozvíjali a zlepšovali svoje zručnosti a kompetencie 
počas celého života. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zlepšeniu vzdelávacích príležitostí 
pre vysoký počet Európanov s nízkou kvalifikáciou, najmä zvyšovaním všeobecnej a matematickej 
gramotnosti a podporou flexibilných spôsobov učenia sa a opatrení na podporu druhej šance.

ZDROJ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/
resources/erasmus-plus-programme-guide_sk.pdf

BUDUJEME NA DOTERAJŠÍCH SKÚSENOSTIACH, HĽADÍME DO BUDÚCNOSTI
Program Erasmus+ vychádza z výsledkov vyše dvadsaťpäťročnej tradície európskych programov 
v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré mali vnútroeurópsky rozmer, a tiež 
rozmer medzinárodnej spolupráce. Erasmus+ je výsledkom začlenenia viecerých európskych 
programov, ktoré realizovala Komisia v období rokov 2007 až 2013, aj § Program celoživotného 
vzdelávania.

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť a začlenenie prostredníctvom zjednodušenia 
prístupu pre účastníkov zo znevýhodneného prostredia, ktorí majú menej príležitostí ako ich rovesníci, 
kedykoľvek ich znevýhodnenie obmedzuje alebo im bráni v tom, aby sa zúčastňovali na nadnárodných 
aktivitách z dôvodov, ako sú aj dospelí s nízkou kvalifikáciou, mladí ľudia s neuspokojivými školskými 
výsledkami

KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA POSÚDENIE PROJEKTU ZAMERANÉHO 
NA BUDOVANIE KAPACÍT
V nasledujúcom texte sú uvedené formálne kritéria, ktoré musí spĺňať návrh projektu zameraného 
na budovanie kapacít, aby bol oprávnený na získanie grantu Erasmus+:

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
Oprávnené účastnícke organizácie
Účastníckou organizáciou môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v krajine 
účastniacej sa programu alebo v oprávnenej partnerskej krajine (pozri časť „Vymedzenie pojmu 
projekt zameraný na budovanie kapacít“).
Takouto organizáciou môže byť napríklad:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_sk.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_sk.pdf
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▶ inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, ▶ škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni 
od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie, vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania 
dospelých), ▶ nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia, ▶ verejný alebo súkromný 
podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov), ▶ verejné orgány na miestnej, 
regionálnej alebo národnej úrovni, ▶ sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane 
obchodných komôr, priemyslu, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov, ▶ výskumný 
ústav, ▶ nadácia, ▶ vnútropodnikové centrum odbornej prípravy, ▶ podniky poskytujúce spoločnú 
odbornú prípravu (kooperačnú odbornú prípravu), ▶ kultúrna organizácia, knižnica, múzeum, ▶ 
inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby, ▶ inštitúcia 
na potvrdzovanie vedomostí, zručností a kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa,

KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA POSÚDENIE STRATEGICKÉHO 
PARTNERSTVA 
Trvanie projektu; ▶ Partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania 
a vzdelávania dospelých: od 12 do 36 mesiacov,; Kde podať žiadosť? Národnej agentúre krajiny, 
v ktorej je zriadená organizácia žiadajúca o grant82. V rámci jedného stanoveného konečného 
termínu môže dané konzorcium partnerov podať len jednu žiadosť a len jednej národnej agentúre. 
Kľúčová akcia 1 – iné typy mobility (odborné vzdelávanie a príprava, školské vzdelávanie, vzdelávanie 
dospelých a mládeže)
Implementáciu programu Erasmus+ riadi Európska komisia, ktorá je zároveň zodpovedná aj za jeho 
riadenie a implementáciu v krajinách EÚ. NÁRODNÉ AGENTÚRY realizujú Program Erasmus+ (na 
Slovensku je touto agentúrou SAAIC) najmä vo forme nepriameho riadenia, to znamená, že Európska 
komisia deleguje úlohy súvisiace s plnením rozpočtu národným agentúram. Odôvodnenie takéhoto 
prístupu spočíva v úsilí čo najviac priblížiť program Erasmus+ k jeho príjemcom a prispôsobiť ho 
rozmanitosti národných systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Na tento účel každá 
krajina zapojená do programu určila jednu alebo viacero národných agentúr (kontaktné údaje 
sú uvedené v prílohe IV k tomuto sprievodcovi). Tieto národné agentúry podporujú a vykonávajú 
program na národnej úrovni a pôsobia ako spojivo medzi Európskou komisiou a účastníckymi 
organizáciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Úlohy národných agentúr sú: ▶ poskytovať 
náležité informácie o programe Erasmus+, ▶ organizovať spravodlivý a transparentný proces výberu 
projektových žiadostí, ktoré sa majú v danej krajine financovať, ▶ monitorovať a hodnotiť realizáciu 
programu v danej krajine, ▶ poskytovať podporu žiadateľom o projekt a účastníckym organizáciám 
počas trvania životného cyklu projektu, ▶ účinne spolupracovať so sieťou národných agentúr 
a s Európskou komisiou, ▶ zabezpečovať viditeľnosť programu, ▶ podporovať šírenie a využívanie 
výsledkov programu na miestnej a národnej úrovni.

ERASMUS PLUS
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Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  
je v súlade so zákonom c. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona c. 
300/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je 
podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých 
škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích 
a iných programov. Členmi Asociácie sa môzu stať právnické a fyzické osoby, ktoré 
súhlasia s jej stanovami a aktívne podporujú jej poslanie a ciele.

Asociácia vo svojej činnosti najmä:
•	 vytvára	informačný	systém	o	realizovaných	programoch	a	o	iných	

medzinárodných aktivitách,
•	 zabezpečuje	informačné	a	konzultačné	služby	o	medzinárodných	vzdelávacích	

a iných programoch,
•	 organizuje	národné	a	medzinárodné	semináre	a	konferencie,
•	 propaguje	slovenské	školstvo	v	zahraničí	a	vydáva	informačné	materiály.

ORGÁNY, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA REALIZÁCII PROGRAMU 
Okrem orgánov uvedených v predchádzajúcom texte poskytujú doplnkové odborné vedomosti pri 
vykonávaní programu Erasmus+ aj tieto štruktúry sú SIEŤ EURYDICE, PODPORNÉ SLUŽBY ETWINNING, 
EPALE Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe známa ako EPALE je novou 
iniciatívou financovanou z programu Erasmus+. Je prístupná pre učiteľov, školiteľov a dobrovoľníkov, 
ako aj pre tvorcov politík a výskumných a akademických pracovníkov, ktorí pôsobia v oblasti 
vzdelávania dospelých. Táto lokalita ponúka interaktívne siete, ktoré používateľom umožnia spojiť sa 
s inými používateľmi z celej Európy, zapájať sa do diskusií a vymieňať si osvedčené postupy. Kalendár 
európskych a národných podujatí umožní používateľom dostávať novinky o možnostiach profesijného 
rozvoja a môže byť užitočným nástrojom pri príprave aktivít mobility. Funkcia vyhľadávania partnerov 
môže podporiť tiež prípravu projektov spolupráce. Knižnica zdrojov, spravodajstvo a najzaujímavejšie 
články popredných odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých zabezpečia, že používatelia platformy 
EPALE budú mať prístup k najnovšej politike a diskusiám v oblasti vzdelávania dospelých. Platformu 
EPALE realizuje centrálna podporná služba a sieť národných podporných služieb v krajinách 
účastniacich sa programu Erasmus+, ktoré sú zodpovedné za identifikáciu zaujímavých informácií 
a ktoré povzbudzujú zainteresovaných aktérov, aby túto platformu používali a prispievali do nej. 
EPALE je k dispozícii na: http://ec.europa.eu/epale, resp. na stránke národnej podpornej služby: 

Výsledky výberu sa v rámci programu Erasmus+ postupne, za všetky výzvy, zverejňujú na stránke 
programu, v časti „Ako získať grant/ Výsledky výberu“. Projekty relevantné pre sektor vzdelávania 
dospelých majú číslovanie KA104 a KA204:

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=17&vyzva=0 
http://nuczv.sk/epale/ 
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2016&vv_typ=KA104 
http://www.erasmusplus.sk/

ERASMUS PLUS

Slovenská akademická 
asociácia  
pre medzinárodnú 
spoluprácu

Križkova 9, 811 04 Bratislava 
Tel: +421 2 209 222 01
Fax: +421 2 209 222 09 
e-mail: llp@saaic.sk

http://www.saaic.sk

Najbližšími podujatiami, ktoré bude národná agentúra organizovať a ktoré sú relevantné pre sektor vzdelávania 
dospelých, budú informačné semináre usporiadané k Výzve 2017, ktoré sa budú organizovať koncom roka 2016 
a začiatkom roka 2017. Termíny ich konania budú zverejnené na hlavnom banneri stránky programu:  
http://www.erasmusplus.sk/index.php?IDprj=0

 http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=17&vyzva=0
http://nuczv.sk/epale/
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2016&vv_typ=KA104
http://www.erasmusplus.sk/
http://www.saaic.sk
http://www.erasmusplus.sk/index.php?IDprj=0
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 Kariérny kompas
Kariérny kompas je poradenský nástroj založený na výskumoch i praktických skúsenostiach a môže 
byť užitočný pre kariérnych poradcov v školskej praxi aj v podnikateľskej sfére. Vznik nástroja 
iniciovala Marinka Kuijpers, lektorka pedagogiky profesijnej prípravy na Univerzite aplikovaných vied 
v Haagu.
V tejto publikácii je dôraz kladený na aplikáciu nástroja vo vzdelávacej sfére.
Samotný kariérny kompas je súčasťou prvej kapitoly. Je sústredený na kariérne zručnosti 
identifikované Marinkou Kuijpers ako tie naspodstatnejšie. 
Druhá kapitola vysvetľuje teoretické pozadie vývinu piatich kariérnych zručností a taktiež poskytuje 
krátky návod na ich aplikáciu do praxe. Pri rozvoji kariérnych zručností hrá zásadnú úlohu najmä 
podnetné prostredie a prístup založený na dialógu.
Tretia kapitola je zameraná  na návrh modelového kariérneho pohovoru. Štvrtá kapitola obsahuje 
doplnkový nástroj, čiže dotazník zložený z otázok, ktoré môže použiť počas sedenia kariérny poradca, 
poprípade si ich môže sám položiť aj laik skúmajúci svoje kariérne vyhliadky. Jednoduchý dotazník, 
vďaka ktorému možno sledovať progres kariérnych zručností je zas obsahom piatej kapitoly. Šiesta 
kapitola je venovaná poslednému dotazníku, ktorý poskytuje reflexiu úrovne kariérneho poradenstva 
v konkrétnom školskom zariadení. Dokopy táto publikácia vytvára užitočný a praktický nástroj pre 
manažérov a kariérnych poradcov.

 ^
1. KARIÉRNY KOMPAS 
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Ako bude vyzerať vaša kariéra?

 ^
2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

Kariérnymi zručnosťami sa zaoberajú mnohé štúdie (Arthur, Inkson, & Pringle, 1999; Ball, 1997; 
Defillippi & Arthur, 1994; Eby, Butts, & Lockwood, 2003; Hackett, Betz, & Doty, 1985; Jones & 
Bergmann Lichtenstein, 2000). Avšak žiadna z nich neodhaľuje ich jasnú štruktúru. Kuijpers 
a Scheerens preto v roku 2006 na základe štúdia odbornej literatúry, kvalitatívneho výskumu 
a faktorovej analýzy veľkej vzorky údajov vytvorili systém viacúrovňového hodnotenie kariérnych 
zručností, ktoré rozdelili do piatich základných kategórií:

 ● Reflexia zručností – posúdenie vlastných zručností vzhľadom na svoju kariéru

 ● Reflexia motivácie – posúdenie vlastných cieľov a hodnôt

 ● Znalosť trhu práce – prepojenie vlastnej identity a zručností s požiadavkami v konktétnych 
pracovných situáciách

 ● Kontrola – plánovanie a vzdelávanie sa s ohľadom na vybranú kariéru

 ● Networking – sieťovanie, udržiavanie kontaktov relevantných v konkrétnej pracovnej oblasti 
(pozri tiež Kuijpers, 2005).

Výsledky výskumu ukazujú, že podnetné prostredie pre profesijné vzdelávanie nezávisí od nástrojov 
či techník a prekvapivo ani od prítomnosti školského kariérneho poradcu. Ani klasické metódy 
testovania, či individuálnych stretnutí s kariérnymi poradcami neprispievajú k rozvoju kariérnych 
zručností (Kuijpers & Scheerens, 2006) alebo pracovnej identity (tj. vedomého puta so špecifickým 
druhom práce) (Meijers, 1998). Jednoducho povedané, získanie kariérnych zručností a pracovnej 
identity je nezávislé od použitia konkrétnych zdrojov alebo techník.

Čo skutočne zaváži je kariérny dialóg, ako v škole, tak v reálnom svete. Kariérny dialóg by sa dal 
definovať ako konverzácia, ktorú študent vedie s kvalifikovaným dospelým (najvhodnejšie učiteľom, 
či kariérnym poradcom) za účelom získania skúseností užitočných pre budúci pracovný život. Dôležitá 
je priama spojitosť medzi relevantnými skúsenosťami individuálneho študenta so svetom pracujúcich 
a rozvoj jeho pracovnej identity. Je veľmi dôležité stimulovať vnútorný dialóg (v ktorom je podstatný 
osobný rozmer) rovnako ako externý dialóg (v ktorom je dôraz na spoločenskom rozmere). Výskum 
dokázal, že kariérny dialóg v školách a diskusia v pracovnom prostredí napomáhajú dynamickému 
rozvoju kariérnych zručností. Dialógy ďalej prispievajú k ľahšej aplikácii týchto zručností vo vzťahu 
ku konkrétnym voľbám a vzdelávacím skúsenostiam. Obe formy dialógu majú na tvorbu kariérnych 
zručností a pracovnej identity dokonca  ešte väčší vplyv ako osobné črty.

Orientačná fáza

 ^
3. NÁVRH KARIÉRNEHO POHOVORU

 Čím začať?

 ● Privítanie a navodenie uvoľnenej atmosféry
 ● Vymedzenie účelu a štruktúry pohovoru (berte do úvahy časové hľadisko, nechajte si otvorenú 

ďalších sedení)
 ● Oboznámenie sa s obsahom

kariérn
y 

kompas

 PRE MANAŽÉROV A PORADCOV
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Ako pokračovať?
Reflexia doterajšej činnosti:

Napredovanie kariérneho rozvoja
Pokrok výsledkov vzdelávania
Pokrok v dosahovaní vnútorného blaha

Určenie oblasti záujmu
Vymedzenie kariérnych otázok a zameranie 
sa na konkrétne kariérne zručnosti:
• Reflexia zručností
• Reflexia motivácie
• Znalosť trhu práce
• Kariérne poradenstvo
• Networking

Tvorivá fáza
• Určenie ďalších aktivít na základe  

výsledkov predchádzajúcej fázy
• Majte na zreteli, že aktivity by mali byť 

presne vymedzené a merateľné, aby ich 
výsledky poskytli študentovi vedomosti  
ľahko aplikovateľné v reálnom živote

Užitočné otázky
Reflexia doterajšej činnosti pomocou troch 
jednoduchých otázok (SDV):
• Čo sa dialo? (S ako skúsenosti)
• Čo bolo dôležité? (D ako dôležité)
• Čo by ste sa radi naučili? (V ako vízie)

Určenie oblasti záujmu
• V čom ste dobrý?
• Čo je pre vás v práci/škole dôležité a prečo?
• Myslíte si, že so svojou kvalifikáciou si bez 

problémov nájdete prácu? Prečo (nie)?
• Čo vás viedlo k voľbe tejto práce?
• Kto by vám mohol pomôcť v objasnení otázok 

o profesii, o ktorú máte záujem?

Tvorivá fáza
• Ako môžete popracovať na svojom vzdelávaní 

alebo kariérnych otázkach?
• Aké riešenia vám napadajú?
• Čo to znamená pre váš rozvoj?
• Akým činnostiam sa chystáte venovať? Kedy?
• Koho oslovíte, aby vám v kariérnych otázkach 

poradil?

Záver
Čo budem robiť?
• Zosumarizovanie pohovoru
• Reflexia jeho priebehu
• Dohodnutie prípadných ďalších 

sedení
• Rozlúčka

 ^
JADRO

]

 ^
4. DOTAZNÍK O KARIÉRNYCH ZRUČNOSTIACH

Reflexia zručností

1. Kedy a ako vám reflexia vašich kariérnych zručností pomohla pri štúdiu / v kariérnom živote?
2. Aké výsledky vám priniesla sebareflexia v doterajších dôležitých momentoch/zmenách v kariérnom živote?
3. Na akú z vašich silných stránok ste najviac hrdý a prečo?
4. Aký rozdiel je podľa vás medzi zručnosťou a talentom?
5. Ktorú zo svojich schopností by ste radi rozvíjali? Akým spôsobom by ste to dosiahli?
6. Za čo vás najčastejšie chvália?
7. Ktorý predmet vám v škole ide najlepšie?
8. Ktorý predmet vám robí najväčšie problémy?
9. V čom ste najlepší doma alebo v mimoškolských aktivitách
10. Aká činnosť vám mimo školy robí najväčšie problémy?

Reflexia motivácie

1. Kedy a ako vám kariérna zručnosť „reflexia motivácie“ pomohla pri štúdiu / v kariérnom živote?
2. Ako ste prišli na to, čím by ste chceli byť?
3. Čo by ste chceli vo svojej kariére dosiahnuť a prečo?
4. Aké výsledky vám reflexia vlastnej motivácie priniesla v rámci kariérneho poradenstva?
5. O ktorých študijných/kariérnych voľbách ste mali najväčšie pochybnosti a prečo?

 PRE MANAŽÉROV A PORADCOV
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6. Čo je dôležité pri výbere kvalifikácie?
7. Čo je pre vás v profesijnom živote dôležité?
8. Sú pre vás dôležité voľnočasové aktivity?
9. Ako veľmi sú pre vás dôležité peniaze?
10. Preferujete individuálnu prácu alebo prácu v skupine?

Prieskum pracovného trhu

1. Kedy a ako vám kariérna zručnosť „prieskum pracovného trhu“ pomohla pri štúdiu / v kariérnom živote?
2. Kto vám pomohol získať prehľad o pracovnom trhu? Ako to prebiehalo?
3. Máte s odstupom času pocit, že vaše očakávania pri vstupe na pracovný trh boli realistické?
4. Čo znamenal prieskum trhu pre vaše štúdium/kariéru?
5. Kde by ste hľadali informácie o príležitostiach na pracovnom trhu?
6. Kde si najľahšie dokážete nájsť prácu?
7. Aká veľká je ponuka pracovných miest v profesii, ktorú by ste chceli vykonávať?
8. Kde na Slovensku je možné tieto pracovné miesta zvyčajne nájsť?

Kontrola a plánovanie

1. Kedy a ako vám kariérna zručnosť „Kontrola a plánovanie“ pomohla pri štúdiu / v kariérnom živote?
2. S ohľadom na vlastné skúsenosti s kariérnym poradenstvom a plánovaním, 
 čo by ste niekomu odporučili robiť a čomu by ste sa mu odporučili vyhnúť?
3. Aká vaša vlastnosť a zručnosť vám pomohla v plánovaní vašej kariéry?
4. Pomohlo vám kariérne poradenstvo pri výbere kariéry?
5. Ako by ste pristúpili k plánovaniu ďalšieho kroku vo vašej kariére?
6. Ako si môžete ozrejmiť, čo naozaj chcete?
7. Akým spôsobom môžete zistiť, aká kvalifikácia je potrebná na získanie práce, ktorej by ste sa chceli venovať?
8. Ako vám môže stáž pomôcť pri výbere ideálnej práce?
9. Je podľa vás pri výbere práce dôležité navštíviť deň otvorených dverí?

Networking

1. Kedy a ako vám kariérna zručnosť „Networking“ pomohla pri štúdiu / v kariérnom živote?
2. Akí ľudia vám pomohli vytvoriť si realistický obraz o pracovnom trhu?
3. Máte aj v súčasnosti kontakt, ktorý vám môže poskytnúť informácie o kariérnych príležitostiach?
4. Kto z vašej siete kontaktov je vám pomohol pomohol pri voľbe povolania?
5. Ako ste sa s doteraz zmienenými ľuďmi dostali do kontaktu?
6. Kto vám môže pomôcť pri zisťovaní miery atraktivity vybranej profesie?
7. Kto vám môže pomôcť pri zisťovaní, čo vybraná profesia obnáša?
8. Ako vám môžu rodičia pomôcť pri výbere vzdelania/práce?
9. Ako vám pri výbere vzdelania/práce môže pomôcť kariérny poradca/učiteľ?

 ^
5. DOTAZNÍK PROGNÓZY VÝVOJA KARIÉRNYCH ZRUČNOSTÍ

Ku každému výroku na škále piatich možností vyberte, nakoľko s výrokom súhlasite 
alebo nakoľko popisuje vaše reálne správanie.

Hodnetenie v tabuľke:

1 – Silno nesúhlasím 2 – Nesúhlasím 3 – Neviem posúdiť 4 – Súhlasím 5 – Silno súhlasím
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Reflexia motivácie
 ● Zvyknem s ľuďmi preberať svoje obľúbené aktivity
 ● Moja práca ma podnecuje zamýšľať sa nad kariérnym rozvojom
 ● Myslím, že je dôležité zistiť, čo ma pri práci motivuje
 ● Sám si vyberám, v akej sfére sa učím nové veci

Prieskum pracovného trhu
 ● Venujem veľkú pozornosť zmenám v mojej práci, ktoré by mohli ovplyvniť moju zamestnateľnosť  
v najbližších piatich rokoch

 ● Keď som sa uchádzal do svojej súčasnej práce, naštudoval som si ciele tejto organizácie
 ● Predtým, ako som sa o túto prácu uchádzal, naštudoval som si, aký kódex správania sa zamestnávateľ vyžaduje
 ● Myslím si, že je dôležité vedieť sa na pracovnom trhu orientovať

Kontrola a plánovanie
 ● Zámerne sa zapájam do činností, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť moju kariéru
 ● Ak sa zapojím do vzdelávacej aktivity, vždy sa uistím, že táto činnosť súvisí s oblasťou,  
v ktorej sa chcem zdokonaľovať vo svojej kariére zdokonaľovať

 ● Sám si zisťujem, aké vzdelávacie aktivity mi čo najlepšie pomôžu v kariérnom rozvoji
 ● Počas posledného pol roka som svojmu nadriadenému ukázal, že svoju snahu o profesijný  
rozvoj dokážem zosúladiť s cieľmi organizácie, pre ktorú pracujem

Networking
 ● Svoju sieť kontaktov využívam na získavanie čerstvých informácií o vývoji v  mojom pracovnom odvetví
 ● Každý mesiac získavam nové kontakty, ktoré mi môžu pomôcť v profesijnom rozvoji
 ● Pre môj kariérny rozvoj je dôležité vybudovať si sieť kontaktov
 ● Vďaka svojej sieti kontaktov by som si dokázal nájsť novú prácu

 ^
6. DOTAZNÍK O KARIÉRNOM PORADENSTVE V ŠKOLÁCH 

Odpovedajte na otázky o vzdelávacom zariadení, pre ktoré pracujete. Zaznačte prosím iba 
jednu odpoveď na každú otázku.

Ako sa škola snaží zabezpečiť, aby študenti zistili, na aké zamestnanie sa najlepšie 
hodia?

1.  Nevenuje sa tomu (zatiaľ) žiadna pozornosť
2.  Najmä pomocou testovania
3.  Najmä pomocou slohových prác
4.  Najmä pomocou rozhovorou so študentmi, pri ktorých je najdôležitejší názor vyučujúceho
5.  Najmä pomocou rozhovorou so študentmi, pri ktorých je najdôležitejší názor študenta

Čo škola robí, aby študenti mali čo najlepší prehľad o práci súvisiacej s ich štúdiom?
1.  Nič
2.  Najmä preberá počas vyučovania príklady z praxe
3.  Najmä sa snaží ukázať študentom, na aké povalania ich štúdium kvalifikuje

 PRE MANAŽÉROV A PORADCOV
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4.  Najmä praxou/stážami, pri ktorých škola alebo vybraná spoločnosť rozhoduje, čomu sa bude 
študent venovať

5.   Najmä praxou/stážami, pri ktorých má študent príležitosť zaoberať sa tým, čo pokladá za 
najdôležitejšie pre svoj budúci kariérny rozvoj

Čo škola robí pre to, aby naučila študentov vybudovať si sieť kontaktov  
vo vybranej profesii?

1.  Nie je tomu (zatiaľ) venovaná žiadna pozornosť
2.  Škola najmä dostáve študentov do kontaktu s profesionálmi z vybraného odboru, avšak 

sieťovanie už ponecháva na študentov samotných
3.  Študent primárne dostáva informácie o tom, ako si vybudovať sieť kontaktov
4.  Učiteľ/kariérny poradca najmä priebežne zisťuje, aké kontakty si študent počas štúdia 

vybudoval
5.   Učiteľ/kariérny poradca najmä vedie študenta vo vytváraní a udržiavaní si siete kontaktov, koré 

študenti považujú dôležité pre svoju budúcnosť

Aké aktivity škola vyvíja v oblasti kariérneho poradenstva?

1.  Nevyvíja (zatiaľ) žiadne aktivity
2.  Študenti sú v tejto oblasti najmä testovaní
3.  Najväčší dôraz je na diskusiách v rámci vyučovacích hodín
4.  Najväčší dôraz je na individuálnych sedeniach, ak má študent problémy
5.  Prebiehajú pravidelné individuálne sedenia s každým študentom

Využívajú študenti portfólio? Ak áno, na aký účel je primárne využívané?

1.  Portfólio nevyužívajú
2.  Využívajú ho najmä na pomoc pri štúdiu na tejto škole
3.  Využívajú ho najmä pri postupe do ďalšej úrovne vzdelania
4.  Využívajú ho najmä na kariérny rozvoj (ako prípravu na prácu, ktorá najlepšie zodpovedá ich  

kvalitám a motivácii)
5.   Využívajú ho najmä pri výbere pracovného zaradenia

Používajú študenti osobný rozvojový plán? Ak áno, na aký účel je primárne 
používaný?

1.  Osobný rozvojový plán nepoužívajú
2.  Používajú ho najmä na pomoc pri štúdiu na tejto škole
3.  Používajú ho najmä pri postupe do ďalšej úrovne vzdelania
4.  Používajú ho najmä  na kariérny rozvoj (ako prípravu na prácu, 
 ktorá najlepšie zodpovedá ich  kvalitám a motivácii)
5.  Používajú ho najmä pri výbere pracovného zaradenia

Čítajte viac: http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2015/03/Career-Compass-Toolkit.pdf

 PRE MANAŽÉROV A PORADCOV

prehľad

sieť ko
ntaktov

poradenstvo

porfólio

osobný plán
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 ^
ZVIDITEĽNITE SVOJ PROFIL NA EPALE

EPALE je otvorená komunitná platforma, na ktorej sa združujú odborníci v oblasti vzdelávania 
dospelých. Jej najdôležitejším atribútom je šanca zdieľať skúsenosti a pohľady s profesionálmi 
pracujúcimi v rovnakom odvetví po celej Európe, či dokonca nadväzovať novú profesionálnu 
spoluprácu.

Vyplnením všetkých údajov na svojom užívateľskom profile máte šancu oboznámiť komunitu so 
svojimi skúsenosťami, zručnosťami, odbornými znalosťami a čím sa momentálnou činnosťou. Vyplniť 
profil je veľmi jednoduché a zaberie to iba chvíľku. Vytvorili sme tento krátky návod, aby sme vám 
celý proces ešťe uľahčili:

 ^
UŽITOČNÉ RADY

1. Po kliknutí na vaše užívateľské meno sa zobrazia tri políčka:
 ● Pomocou políčka „Zobraziť“ sa môžete pozrieť na svoj profil; takto sa zobrazuje aj ostatným 

užívateľom, ktorí kliknú na vaše meno.
 ● Políčko „Upraviť“ vám umožňuje upraviť váš profil.
 ● „Aktivity“ vám umožňujú sledovať informácie o príspevkoch, skupinách a kategóriách, čo môže 

byť užitočné najmä ak chcete sledovať nové komentáre pridané k vašim blogovým príspevkom.

2. Svoj účet a osobné údaje môžete upraviť v sekcii Všeobecné informácie:
 ● Informácie o účte EPALE: Tu si môžete zmeniť heslo alebo emailovú adresu. Uistite sa, že ste 

zadali správny a aktuálny email, aby ste neprišli o novinky z EPALE.
 ● Osobné údaje v EPALE: Tu môžete do svojho profilu doplniť ďalšie informácie, profilový obrázok 

a biografiu.

 ^
UŽITOČNÉ TIPY

1.  Nahrajte si aktuálny profilový obrázok, aby váš profil pôsobil osobnejším dojmom.
2.  Nezabudnite pre ostatných užívateľov pridať stručnú biografiu. Zdieľajte informácie o svojom 

profesionálnom zázemí, záujmoch a o tom, čo by ste chceli na 
platforme nájsť, ako napr. partnerov na spoluprácu pri budúcich 
projektoch. Je to skvelý spôsob zviditeľnenia vašich zručností, 
talentov, skúseností a cieľov, ako člena EPALE komunity.

3.  Uistite sa, že ako krajinu si zvolíte Slovensko, aby sa k vám 
dostal obsah korešpondujúci s touto voľbou (dokumenty, blogové 
príspevky, oznamy, newsletter)

4.  Prepojte svoj profil na EPALE s účatmi na sociálnych sieťach. Je to 
skvelý spôsob, ako sa spojiť s užívateľmi mimo platformy.

5.  Pridajte meno vašej organizácie a jej webovú adresu a pomôžte tak 
spropagovať prácu vás i vašich kolegov.

6.  Zadané informácie si pozorne skontrolujte, zobrazia sa v takej 
forme, v akej ste ich uviedli!

AKO NA TO
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Hola

Hallå

Ciao

Sveiki

Здравей

 ^
ZAPOJTE SA DO DISKUSIÍ NA EPALE

EPALE umožňuje užívateľom slobodne diskutovať. K týmto diskusiám sa dostanete prostredníctvom 
políčka Témy. Môžete sa zapojiť do prebiehajúcich diskusií alebo začať vlastnú.

Celoeurópske diskusie
Každý štvrťrok EPALE organizuje tematický týždeň, v rámci ktorého prebieha centrálne koordinovaná 
celoeurópska diskusia na vybranú tému. Takúto paneurópsku diskusiu vždy moderujú odborníci na 
konkrétnu oblasť v rámci vzdelávania dospelých.

 ^
UŽITOČNÉ RADY

Ako registrovaný užívateľ sa na EPALE možete do diskusií zapojiť troma spôsobmi:
1.  Prispejte vlastným postrehom alebo názorom do prebiehajúcej diskusie. Jednoducho pridajte 

komentáre prostredníctvom kolónky na spodku stránky.
2.  Odpovedajte na konkrétny komentár iného používateľa kliknutím na tlačidlo Reagovať, ktoré sa 

zobrazí na pod jeho príspevkom.
3.  Začnite vlastnú diskusiu v rámci vybraného tematického okruhu. Najprv kliknite na Témy na vrchu 

úvodnej stránky. Uvidíte zoznam tematických okruhov a z neho si vyberiete ten, ktorý sa bude po 
obsahovej stránke najviac zhodovať s predmetom vašej diskusie. Na pravej strane obrazovky sa 
objaví zoznam možností. Zvoľte možnosť Vytvoriť obsah a potom pokračujte na EPALE diskusia.

 ^
UŽITOČNÉ TIPY

Zapojiť sa do online diskusií na EPALE nie je zložité. Tieto tipy vám pomôžu začať diskutovať:
1.  Sleduje stránky EPALE na Facebooku a Twitteri, aby vám neunikli nové témy diskusií
2.  Do diskusie príďte vyzbrojený novými nápadmi a myšlienkami
3.  V prvom príspevku sa stručne predstavte
4.  Keď sa chystáte sformulovať obsiahlejší príspevok, rozdeľte ho pre uľahčenie 
 čitateľnosti do viacerých odstavcov
5.  Pre zobrazenie nových komentárov znova načítajte stránku
6.  K informáciám v komentároch prikladajte v rámci možnosti zdroje a linky
7.  Nebojte sa vyjadriť svoj názor – cieľom diskusie je podeliť sa  

s myšlienkami a zdrojmi informácií. Podnetná diskusia stojí na výmene  
odlišných pohľadov.

8.  Rešpektuje prosím odlišné názory a buďte slušný (aj keď s niekým nesúhlasíte)
9.  Dobre sa zabavte! 

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/nss Bonjour Ahoj

AKO NA TO
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 ^
MEDZINÁRODNÝ PROJEKT

National Coordinators for the implementation of the European Agenda for 
Adult Learning (Národní koordinátori pre implementáciu Európskeho programu 
vzdelávania dospelých)

www.nuczv.sk

– Projekt nadväzuje na potrebu riešiť problémy spojené so situáciou jednotlivých cieľových skupín 
jednotlivcov znevýhodnených na trhu práce: 1 / nezamestnaných dospelých s najnižším stupňom 
dosiahnutého vzdelania a / alebo s neukončeným základným vzdelaním a 2 / ženy vracajúce sa 
na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladými nezamestnanými dospelými.

– Prostredníctvom projektových aktivít je snahou prispieť k zvýšeniu ich šance na trhu práce, 
umožnenie lepších vyhliadok na začlenenie sa do práce a spoločnosti.   

 ^
AKTIVITY PROJEKTU MAJÚ PRIEBEH OD 1.11.2015 DO 31.10.2017

Aktivita – Riešenie problematiky základných zručností vo vzťahu k nezamestnaným dospelým 
s najnižším získaným vzdelaním a/alebo neukončeným základným vzdelaním a/alebo 
neukončeným základným vzdelaním

Plánované aktivity na rok 2016: 
- Koordinačné stretnutia pracovnej skupiny
- Analýza súčasného stavu v súvislosti s predčasným ukončovaním školskej dochádzky/vzdelávania 

a nezamestnanosťou 
- Vytvorenie stratégie a koncepcie pre predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky 

a znižovanie negat. následkov s tým súvisiacich ako aj následkov neúčasti na ďalšom vzdelávaní 
na nezamestn. daných jednotlivcov

Aktivita – Rozvoj podnikateľských zručností žien (vracajúcich sa na trh práce po materskej 
dovolenke, žien vo veku nad 40 rokov) a mladých dospelých

Plánované aktivity na rok 2016: 
- Koordinačné stretnutia pracovnej skupiny 
- Vytvorenie koncepcie pre rozvoj podnikateľských zručností definovanej cieľovej skupiny, 
- Vytvorenie metodiky pre multiplikátorov k tomu, ako motivovať k založeniu živnosti a ako školiť 

v podnikateľských zručnostiach a/alebo v nich poskytovať poradenstvo

Aktivita – Mapovanie a hodnotenie dostupných diagnostických nástrojov vo vzťahu ku 
kariérnemu poradenstvu pre dospelých

Plánované aktivity na rok 2016: 
- Koordinačné stretnutia pracovnej skupiny
- Výber a nákup vhodných diagnostických nástrojov
- Tvorba praktickej príručky a odporúčaní pre používanie týchto diagnostických nástrojov v praxi 

kariérnych poradcov pre dospelých, poradcov z poradenských centier úradov práce, výchovných 
poradcov

- 5 regionálnych workshopov (západné, stredné, východné Slovensko) pre kariérnych poradcov zo 
7 poradenských centier pre dospelých a pre poradcov zo 46 poradenských centier úradov práce, 
ako aj pre výchovných poradcov, koučov a ďalších relevantných účastníkov.

  Cieľ workshopov: úvod do vybraných diagnostických nástrojov, školenie ako používať dané 
nástroje pre posúdenie zručností a v praxi s klientmi

AKO NA TO

www.nuczv.sk
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 Efektívne vzdelávanie 

 ^
DÁNSKO: SOCIÁLNE PROGRAMY V OKRESE VÝCHODNÝ AALBORG FUNGUJÚ

Muži vďaka sociálnym programom chodia do práce a ženy sa vzdelávajú, ako ukazujú výsledky štúdie

Nová štúdia Inštitútu pre výskum mestského hospodárstva Krakovej nadácie dokazuje, že milióny, ktoré vláda 
za posledné roky vynaložila na sociálne projekty vo Východnom Aalborgu vskutku pomáhajú obyvateľom 
lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu a aj v dospelosti nadobudnúť nové vzdelanie a kvalifikácie.

Najdôležitejším výstupom štúdie je poznatok, že sociálne iniciatívy mali pozitívny efekt na nezamestnanosť 
medzi mužmi zo znevýhodnených komunít. Nezamestnanosť medzi mužmi zo znevýhodnených komunít, kde 
boli sociálne programy implementované, poklesla o tri percentuálne body v porovnaní s komunitami, ktorých 
sa sociálne programy netýkali.

„Naša štúdia ukázala, že najefektívnejší spôsob, ako dostať nezamestnaných mužov z rizikových komunít 
späť do pracovného života, je prostredníctvom sociálnych iniciatív, ako napríklad poradenstva, večerných 
komunitných stretnutí a IT kurzov. Podobné programy fungujú ako investícia do zručností obyvateľov 
okresu, ktorí sa vďaka nim dokážu presadiť na pracovnom trhu a viac už nie sú odkázaní na sociálne 
benefity,“ vyjadril sa  Gunvor Christensen, autor zmienenej rozsiahlej štúdie Inštitútu pre výskum mestského 
hospodárstva Krakovej nadácie.

 ^
ŽENY SA VZDELÁVAJÚ

Vďaka sociálnym projektom nadobúdajú silnejšie prepojenie s pracovným trhom aj ženy zo znevýhodnených 
komunít, avšak nie úplne rovnakým spôsobom, ako mužské náprotivky. Ženy z týchto komunít najčastejšie 
získavajú vďaka projektom ďalšie vzdelanie dôležité pre budúce pracovné uplatnenie.

„Vzdelávanie sa prostredníctvom týchto projektov stáva dostupným pre veľké množstvo žien, ktoré vďaka 
nemu formou rozličních školení získavajú skúsenosti potrebné na zlepšenie svojej životnej situácie a zvyšujú 
možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu,“ hovorí Christensen, ktorý už dávnejšie vypracoval aj štúdiu 
s názvom „Boj proti vytváraniu sociálne vylúčených komunít – čo funguje a ako?“

Štúdia čerpá údaje z merania efektivity vynaložených prostriedkov. To má na starosti vládna Komisioa pre 
mestský rozvoj. Do zlepšenia životnej úrovne v znevýhodnených komunitách vláda investovala 2,1 miliardy 
dánskych korún a poskytla tak nezamestnaným šancu zapojiť sa do širokej škály ponúkaných aktivít, ktoré 
viedli k zlepšeniu kvalifikácie a tým aj ich postavenia na pracovnom trhu.

Ďalším aspektom projektu sú aktivačné práce, ktorých hlavným cieľom je zatraktívniť problémové štvrte 
po estetickej stránke. A nakoniec vláda vynaložila aj prostriedky na to, aby sa pre obyvateľov týchto štvrí 
udržala cenovo dostupná výška nájomného.

Zmienená štúdia s názvom „Zlepšujú vládne iniciatívy na lokálnej báze prepojenie obyvateľov s pracovným 
trhom?“ je prvá svojho druhu v meraní výsledkov rozličných druhov sociálnych projektov.

Zdroj: http://www.tv2nord.dk/artikel/nyt-studie-sociale-indsatser-i-aalborg-oest-hjaelper

PRIESKUM
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 Dánske učenie  
 spojené s praxou

 ^ TEXT ] Karolína Stopková

 ^

ĽUDIA SI STÁLE POTREBUJÚ DOPLŇAŤ  
A ROZŠIROVAŤ VEDOMOSTI 

Celkovo 235 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných 
vzdelávacích inštitúcií sa predstavilo na veľtrhu Gaudeamus 
Nitra, ktorý sa konal na nitrianskom výstavisku. Počas prvého 
dňa navštívilo veľtrh 3037 študentov a 67 pedagógov, druhý 
deň veľtrhu to bolo 2357 študentov a 45 pedagógov. Celková 
návštevnosť veľtrhu dosiahla 5394 študentov, čo je o 619 viac 
v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. Vystavovatelia ponúkli 
návštevníkom vyše 3000 študijných odborov. Veľtrh ponúkol 
prednášky jednotlivých vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium. 
Návštevníci mohli využiť poradenský servis, služby testovacieho 
centra i centra kariérového poradenstva. Cieľom veľtrhu bolo 
poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie 
a poradenstvo pri voľbe pomaturitného štúdia, ale aj celoživotného 
vzdelávania a vzdelávania pre dospelých. Svoje zastúpenie na 
IV. ročníku Európskeho veľtrhu mali vzdelávacie inštitúcie zo 
Slovenska, z Českej republiky, Veľkej Británie, Holandska, Nemecka, 
Poľska, ale aj Dánska. Pre TOP EDU.SK pripravila Karolína Stopková 
rozhovor s Alanom Hjortom Hansenom dánskym manažérom 
medzinárodných vzťahov z Dania Academy Univerzity aplikovaných 
vied. 
      

 ^ Na veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa zamieriava na pomaturitné 
a celoživotné vzdelávanie sa opätovne vraciate do Nitry. Aký to 
má pre vašu univerzitu význam?
Už sme túto výstavu navštívili viac krát a veľmi sa nám tu páči. 
Je to skvelá príležitosť prezentovať našu školu na Slovensku a aj 
celkovo možnosť štúdií v Dánsku. Vďaka výstave vie o našej škole 
viac študentov a mi máme lepší kontakt s našimi partnermi, ktorí 
pomáhajú študentom, aby sa dostali do Dánska. Veľkou výhodou 
pre našu univerzitu je možnosť stretnúť sa s budúcimi študentmi.

 ^ S akými očakávaniami prichádzate na Gaudeamus?
Neočakávame, že prichádzajúci študenti ihneď na mieste vypíšu 
prihlášky, ale skôr sa snažíme zistiť čo hľadajú, o čo majú záujem, 
keď premýšľajú nad štúdiom v zahraničí, čo vnímajú ako výhody 
a nevýhody tejto možnosti. Pre nás je dôležité dostať sa do kontaktu 
s kultúrnymi rozdielmi, aby sme lepšie pochopili študentov. Zároveň 
zistíme, čo chýba našim partnerom. 

ROZHOVOR

Alan Hjort Hansen pôsobí ako manažér medzinárodných 
vzťahov pre Dania Academy, na Univerzite aplikovaných 
vied. Študoval na univerzite v Aalborgu odbor angličtina 
a medzinárodné štúdiá, kde získal titul master. Viac ako 
dvadsať rokov získava skúsenosti vo vzdlávaní študentov 
a päžnásť rokov prežil v medzinárodnom prostredí. Krátke 
obdobie pôsobil ako lektor na Univerzite Tamáša Baťu 
v Zlíne a na Menschester univerzite. Svojich študentov 
vzdeláva v oblasti kultúry, predaja a obchodných rokovaní. 

Alan Hjort Hansen a Karolína Stopková počas veľtrhu 
Gaudeamus v Nitre.
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ROZHOVOR

Karolína Stopková aktuálne študuje druhý rok na 
Dania academy, University of applied science – 
Randers. Výbornú prípravu na toto štúdium získala 
na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, ale aj na 
štúdiách v anglickom Brightone a kanadskom Calgary. 
Randers academy dáva študentke zo Slovenska 
množstvo príležitostí cestovať po svete a vzdelávať 
sa priamo v praxi. Toto leto prežila vo Vietname na 
univerzite HUTECH, kde podpísala zmluvu s firmou, 
pre ktorú aktuálne robí marketing na dánskom trhu.

 ^ Čo naopak prináša, alebo vie ponúknúť vaša univerzita?
Štúdium v Dánsku je pre slovenských študentov zadarmo. Celkovo 
celý študijný systém používa iný druh vyučovania ako napríklad 
Slovensko. Teória je kombinovaná s praktickými časťami a celkovo sa 
študenti učia využívať získané učivo v reálnom živote. Študenti robia 
množstvo projektov a skupinových prác podľa ktorých sú hodnotení. 
Počas štúdia sa študenti dostávajú do kontaktu s reálnými firmami 
prostredníctvom návštev a prednášok. Univerzita ponúka interaktívne 
triedy, v ktorých je približne dvadsať až tridsať študentov. Vyučovanie 
je formou dialógov medzi vyučujúcimi a žiakmi, a teda všetci sa 
poznajú a diskutujú o problémoch a riešeniach. Lektori sú ľudia 
z praxe, ktorí majú skúsenosti v dannom odvetví. Študenti majú 
možnosti cestovať a navštíviť rôzne krajiny počas štúdia v rámci 
rôznych programov.

 ^ Veľtrh podobného druhu sa koná každoročne v Brne ale aj v Prahe 
zúčastňuje sa na nich vaša univerzita, ak áno môžete to porovnať?
Je to veľmi rozdiele ísť na výstavu do Českej republiky. Ľudia na 
Slovensku sú viac otvorení novým možnostiam, vycestovaniu a štúdiu 
v zahraničí. 

 ^ Podarilo sa vám počas návštev na Slovensku nadviazať aj part-
nerské vzťahy so slovenskými univerzitami?
Zatiaľ nemáme formálne dohody, všetko je sprostredkované cez 
tretiu osobu a firmy, s ktorými spolupracujeme na Slovensku.

 ^ Gaudeamus je zameraný na pomaturitné a celoživotné vzdelá-
vanie. Aký je váš názor na celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie 
dospelých?
Naša univerzita ponúka oboje. V rámci celoživotného vzdelávania 
ponúkame rôzne kurzy pre osoby a firmy v rámci rôznych odborov. 
Našu univerzitu navštevuje množtvo dospelých. Väčšinou ide o ľudí, 
ktorí potrebujú získať viac informácií v odbore, alebo jednoducho 
rozšíriť svoje vedomosti a doplniť si vzdelanie.

 ^ Ako funguje v Dánsku celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie 
dospelých? 
Univerzita má program, v ktorom ponúka napríklad kurzy pre 
nezamestnaných (za ktorých platí štát). V prípade nutného školenia, 
alebo v prípade zlepšenia skúseností v určitom smere, odbore máme 
vytvorené programy pre záujemcov. Ľudia si stále potrebujú doplňať 
vedomosti a rozširovať vzdelanie. Dnes je napríklad veľmi dôležité 
získavanie nových informácií a vedomostí v IT oblasti. 

http://www.eadania.dk/en 
http://www.eadania.dk/en/programmes/business-programmes.aspx 
http://www.eadania.dk/en/for-companies/postgraduate-education.aspx#1

http://www.eadania.dk/en
http://www.eadania.dk/en/programmes/business-programmes.aspx
http://www.eadania.dk/en/for-companies/postgraduate-education.aspx#1
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ZO SLOVENSKA V KRÁTKOSTI

 ^
SENIORFEST 

Vzdelávanie, šport či zábavu ponúkne aj tento rok starším Bratislavčanom októbrové podujatie Seniorfest. 
Jeho hlavným cieľom je podporiť aktívny prístup seniorov k svojmu zdraviu i okoliu. Na október, Mesiac 
úcty k starším, hlavné mesto pripravilo viacero podujatí, ktorých súčasťou budú aj prednášky, súťaže či 

slávnostné odovzdávanie cien Senior roka. Začiatok Seniorfestu odštartoval 3. októbra Deň zdravia v budove 
Novej radnice. V tento deň sa začala aj obľúbená Počítačová škola pre seniorov. Primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal udelil 5. októbra ocenenia seniorom, ako poďakovanie tým, ktorí sa aktívne zapájajú do spoločensko-
kultúrneho života v meste. V programe si na svoje prídu aj milovníci umenia a kultúry, na ktorých čakajú rôzne 
podujatia, ako napríklad Prehliadka výstavy mesto v ateliéri – ateliér v meste, Barokový klasicizmus Bratislavy, 
Tajomstvá umenia Augusta Rodina v Pálffyho paláci či Tajomstvá umenia Jozefa Jankoviča v Mirbachovom 
paláci. “Zaujímavé budú vlastivedné vychádzky so sprievodcom, počas ktorých sa seniori budú môcť dozvedieť 
viac o histórii bratislavského divadelníctva, hrdinoch a bohoch na bratislavských pamiatkach či o bratislavských 
povestiach a rozprávkach. V ponuke sú aj prehliadky bratislavskej ZOO s odborným výkladom či výstava z tvorby 
študentov Univerzity tretieho veku. Seniori si môžu vyskúšať aj logickú spoločenskú hru alebo v Starej tržnici 
svoju kreativitu a zručnosti. K dispozícii budú aj prednášky zamerané na stres a stereotyp či cyklus prednášok 
s nácvikom správneho dýchania. Seniori si v októbri budú môcť bezplatne otestovať aj svoju pamäť.

 ^
SVET BUDE DO ROKU 2030 POTREBOVAŤ MILIÓNY UČITEĽOV 

Svetový deň učiteľov, pripadajúci na 5. októbra, sa stal príležitosťou, aby si verejnosť uvedomila význam 
učiteľov v spoločnosti. V roku 2016 podujatia venované Svetovému dňu učiteľov sa budú niesť v znamení 
50. výročia schválenia Odporúčania Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

(UNESCO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966. 
UNESCO na sviatok učiteľov v tomto roku vytýčila tému: “Zvýšte hodnotu učiteľov, zlepšite ich postavenie.”

Na tento rok zvolená téma zahŕňa v sebe základné princípy Odporúčania UNESCO a ILO prijaté pred 50 rokmi 
a zdôrazňuje potrebu podporovať učiteľov ako to predpokladajú Ciele o trvalo udržateľnom rozvoji, uviedla 
UNESCO na svojej internetovej stránke. Osobitný cieľ o vzdelávaní v Cieľoch o trvalo udržateľnom rozvoji 4 je 
zameraný na: “Zabezpečenie prístupu všetkých ku kvalitnému vzdelaniu na základe rovnosti a na podporovanie 
možností vzdelávania počas celého života.” Nielen učitelia tvoria pilier práva na vzdelanie, ale zohrávajú 
základnú úlohu na zrealizovanie cieľov stanovených v Cieľoch o trvalo udržateľnom rozvoji 4. Ako ďalej uvádza 
UNESCO, na dosiahnutie Cieľov o trvalo udržateľnom rozvoji 4 treba nielen výrazne zvýšiť počet kvalifikovaných 
učiteľov, ale ich aj motivovať zhodnocovaním ich práce. Do roku 2030 bude potrebných 3,2 milióna ďalších 
učiteľov na zabezpečenie všeobecného základného vzdelania  a 5,1 milióna ďalších na zaistenie všeobecného 
stredného vzdelania nižšieho stupňa. Na Slovensku, podobne ako v bývalom Československu, sa sviatkom 
učiteľov stal deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského (28.3.1592-
15.11.1670) - 28. marec. Svetový deň učiteľov nielen pedagógov na svete upozorňuje na skutočnosť, že UNESCO 
ho vyhlásila 5. októbra 1994 s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Medzinárodnej 
organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966. Rovnako si 5. októbra pripomínajú 
Odporúčanie UNESCO o pracovných podmienkach, schválené v roku 1997, pre pedagogických pracovníkov 
vysokých škôl. Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov 
vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, 
uznať a doceniť. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie ľudí. V ostatných 
rokoch v mnohých štátoch sveta sa však stávajú terčom útokov - žiakov aj ich rodičov.
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TALENTOVANÝ BLOGER
SÚŤAŽ
Platforma EPALE vyhlasuje súťaž  
o najtalentovanejšieho blogera na Slovensku!  
STRET GENERÁCIÍ

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti v obore andragogiky. Platforma EPALE chce dať 
šancu mladým andragógom a teda budúcim vzdelávateľom, expertom a aktivitstom 
v oblasti vzdelávania dospelých ku vyjadreniu názorov a postojov v na Slovensku 
stále rozvíjajúcej sa oblasti vzdelávania dospelých!

Súťaže sa môžu zúčastniť aj seniori nad 60 rokov a disponujú hodnotnými životnými 
skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých a chcú zostať aktívni!

Úspešní výhercovia dostanú možnosť odprezentovať svoje práce a postrehy v danej 
oblasti na národných podujatiach a on-line diskusiách organizovaných platformou 
EPALE. Dvaja najúspešnejší blogeri získajú zaujímavú cenu ako aj certifikát platformy 
EPALE spolu s čestným členstvom v profesionálnom EPALE tíme.

Odporúčané podtémy sú:
https://ec.europa.eu/epale/sk

Bloger môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/content/epale_blog_post

1. zaregistruj sa na platforme 
EPALE

2.  umiestni svoj blog na 
platforme EPALE a pošli 
nám ho aj na našu adresu 
info.epale@nuczv.sk spolu 
s menom a juniori pripoja aj 
názov školy

3.  vyber si dobrú tému a píš

Termín otvorenia súťaže je 
15. október 2016.

Termín ukončenia súťaže je 
31. november 2016.

 ^
TERMÍN

]

SÚŤAŽ

 ^
PODMIENKY ÚČASTI 

]

https://ec.europa.eu/epale/sk
https://ec.europa.eu/epale/sk/content/epale_blog_post
mailto:info.epale%40nuczv.sk?subject=
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KALENDÁR

 Viac informácií nájdete na našej stránke: 
ec.europa.eu/EPALE 

Twitter@EPALE_SK 

EPALE 

Facebook EPALE Slovensko 

Národný ústav celoživotného vzdelávania
Tomášikova 4,  820 09 Bratislava, Slovensko

tel: 00421/2/692 02 228
info.epale@nuczv.sk

10. – 13. október 10. – 14 október 13. – 14 október 7. – 11. november 15. – 19. november

 Belgicko Taliansko
Slovensko, Bratislava 

www.erasmusplus.sk
Grécko  Belgicko

Celoživotné 
vzdelávanie 

Európska škola VÝVOJ: 
plánovanie a riadenie 
ERASMUS + PROJEKTY

Removing barriers
Inovatívne metódy 

výučby

KA1 Predmet: Tvorivé 
Storytelling Techniky 
Workshop Leaders

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/event-calendar

http://www.eu2016.sk/sk/podujatia/politicke-a-expertne-podujatia

http://euractiv.sk/fokus/slovenske-predsednictvo/predsednictvo-eu-ambicie-
a-obavy-slovenskych-ministrov/

http://euractiv.sk/clanky/informacna-spolocnost/slovensko-zdedi-digitalnu-
agendu-ako-jednu-z-priorit/

http://www.eu2016.sk/data/documents/presidency-programme-sk-final2.pdf

https://www.tcu.sk/program/okruhly-stol-vzdelavanie-dospelych

https://www.tcu.sk/program/eaea-board-meeting

https://www.tcu.sk/program/minulost-sucasnost-a-buducnost-financneho-
vzdelavania

15

Podujatia

https://ec.europa.eu/epale/sk/
https://twitter.com/EPALE_SK
https://twitter.com/EPALE_SK
https://www.linkedin.com/company/eplatform-for-adult-learning-in-europe-epale-
https://www.facebook.com/EPALE.SK/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/eplatform-for-adult-learning-in-europe-epale-
https://www.facebook.com/EPALE.SK/?fref=ts
mailto:info.EPALE%40nuczv.sk?subject=
www.erasmusplus.sk
https://ec.europa.eu/epale/sk/event-calendar
http://www.eu2016.sk/sk/podujatia/politicke-a-expertne-podujatia
http://euractiv.sk/fokus/slovenske-predsednictvo/predsednictvo-eu-ambicie-a-obavy-slovenskych-ministrov/
http://euractiv.sk/fokus/slovenske-predsednictvo/predsednictvo-eu-ambicie-a-obavy-slovenskych-ministrov/
http://euractiv.sk/clanky/informacna-spolocnost/slovensko-zdedi-digitalnu-agendu-ako-jednu-z-priorit/
http://euractiv.sk/clanky/informacna-spolocnost/slovensko-zdedi-digitalnu-agendu-ako-jednu-z-priorit/
http://www.eu2016.sk/data/documents/presidency-programme-sk-final2.pdf
https://www.tcu.sk/program/okruhly-stol-vzdelavanie-dospelych
https://www.tcu.sk/program/eaea-board-meeting
https://www.tcu.sk/program/minulost-sucasnost-a-buducnost-financneho-vzdelavania
https://www.tcu.sk/program/minulost-sucasnost-a-buducnost-financneho-vzdelavania
https://ec.europa.eu/epale/sk/event-calendar



