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 Mágia navigácie 
 ^

PORAĎME SA NA PLATFORME EPALE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ 

]
Každá tvorivá práca inšpiruje k vytváraniu väzieb a stimulov. Preto veríme, že ste sa našim 
prvým číslom bulletinu TOP EDU SK inšpirovali, ako a prečo sa stať členom komunity 
vzdelávateľov dospelých na platforme EPALE komunikujúcej na medzinárodnej úrovni.

 ^
PORADENSTVO S ODBORNÍKMI

Ďalším kúskom chceme získať Vašu pozornosť zaujímavými článkami, praktickými radami 
aj z oblasti kariérneho poradenstva na Slovensku. Kariérne poradenstvo je dôležitejšia 
téma, ako sa zdá. Často sa radíme so svojimi priateľmi, kolegami, či príbuznými nie len 
o svojom súkromí, ale aj práci. Takéto „poradenstvo“ však skôr ponúka subjektívne riešenia 
životných zápletiek.
Plnohodnotné a objektívne poradenstvo s odborníkom je pre klienta nie len profesionálnou 
radou, ale aj terapiou. Pre špecializovaného poradcu je rozhovor s klientom nie len 
diagnostikou jeho skúseností, vedomostí a zručností, či talentov. Je to aj mágia navigácie. 
Na rozhovory s poradcami dánskych, francúzskych a slovenských poradenských centier 
sa môžete tešiť v decembrovom vydaní. Stručná informácia k poradenským službám na 
Slovensku a vytváraní regionálnych poradenských centier bude takým hors-d´oeuvre 
decembrových špecialít v poradenstve pre dospelých.
O vzdelávaní dospelých na Slovensku sa v tomto čísle porozprávame s poslankyňou 
Národnej rady SR Oľgou Nachmannovou. Ďalším prihovárajúcim zástupcom z poslaneckého 
kresla je Peter Marček, ktorý sa v súkromí aj v rámci štatútu, keďže je členom Výboru pre 
kultúru a médiá, venuje našej aktuálnej tématike mediálnej gramotnosti. 

 ^
MEDIÁLNA VÝCHOVA A GRAMOTNOSŤ

Táto ústredná téma rezonovala spoločnou česko-slovenskou konferenciou platformy EPALE 
v Prahe, ktorá sa konala v októbri. Nie len „redakcia“ platformy EPALE vie, že selekcia 
médií je taktiež súčasťou vzdelávania dospelých. Aj ten najlepší vzdelávateľ, či odborník 
je vedome či podvedome vťahovaný do sveta informácií, ktoré zamiešavajú kokteil jeho 
profesných postojov. Ten ho postojovo definuje. Vlastnou interpretáciou tak chtiac-nechtiac 
o „všetkom“ VZDELÁVA ďalej. Takáto „mediálna hydrosféra“ môže byť životodarná ako čistá 
kvapka vody, ale aj tichým toxickým výparom zakaľujúcim naše mozgové bunky. 
Zodpovední vzdelávatelia, poradcovia, politici, novinári a ďalší odborníci zaoberajúci sa 
témou vzdelávania dospelých majú mať prehľad v skutočne využiteľných technológiách, 
trendoch, politikách, metódach a praxi. Majú mať rozhľad, ktorým dokážu ovplyvňovať 
a kompenzovať naše zapájanie oboch hemisfér spôsobom, ktorý synchronizuje, podnecuje 
naše konanie k uvedomeniu a objektivite. 
Najmä takéto vplyvy nás môžu navigovať na celoživotnej ceste vzdelávaním, poznávaním 
seba a okolia, pričom sa sami stávame sebaistým a sebavedomým človekom spokojným 
s výberom svojho povolania a životnej cesty.
Ak vám teda TOP EDU SK zadá aspoň jeden podnet k vytváraniu rovnováhy medzi logikou 
a kreatívnym vnímaním, tak si dajte chvíľku pauzu, a vychutnajte si listovanie našim 
bulletinom.
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ŠIOV

 Úspešné zavŕšenie

 ^
ŠIOV ĎALEJ BUDUJE NÁRODNÚ SÚSTAVU KVALIFIKÁCIÍ 

]
Úspešné zavŕšenie realizácie národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 
koncom roka 2015 neznamenalo koniec aktivít pre ŠIOV v tejto oblasti. Naopak, vytvorenie 
registra kvalifikácií, ktoré je možné získať v Slovenskej republike, a ich popisov, znamenalo 
prvú etapu procesu celkovej transformácie vzdelávacieho systému, ktoré povedú k jeho 
lepšej zrozumiteľnosti a priepustnosti. Po prebiehajúcich konzultáciách so zástupcami 
rôznych častí vzdelávacieho systému, odborníkmi zo Slovenska a zahraničia sa začínajú 
realizovať postupné kroky smerujúce k zmenám legislatívy a nastaveniu procesov 
umožňujúcich ľahšie uznanie vzdelania získaného rôznymi vzdelávacími cestami.

V polovici septembra zorganizoval odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR 
v spolupráci so ŠIOV konzultáciu k aktualizovanej verzii Priraďovacej správy Slovenského 
kvalifikačného rámca voči Európskemu kvalifikačnému rámcu, ktorú predložíme 
Európskej komisii v decembri tohto roka. Stretnutia sa zúčastnili p. Ewa Chmielecká 
a Sabine Schűller, expertky pôsobiace v poradnej skupine Európskej komisie pre Európsky 
kvalifikačný rámec, zástupcovia všetkých odborných sekcií ministerstva a odboru NSK 
ŠIOV, aby spolu prediskutovali pripomienky k správe, objasnili niektoré aspekty tvorby 
Národnej sústavy kvalifikácií a stav vzdelávacieho systému SR. Správa vysvetľuje spôsob 
prepojenia medzi slovenským a európskym kvalifikačným rámcom, tvorby a zaraďovania 
jednotlivých kariet kvalifikácií na príslušný stupeň SKKR. Akceptovanie Priraďovacej 
správy Európskou komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ je dôležitým krokom 
v medzinárodnom kontexte, pretože potvrdzuje zrozumiteľnosť NSK a jej porovnateľnosť 
s ostatnými sústavami kvalifikácií. 

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/resource-centre/content/ 
uspesne-zavrsenie-projektu

TVORTE S NAMI  
EPALE 

a vkladajte  
informácie, udalosti, 

dokumenty 
do platformy epale.

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

Zdroje
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Čítaj viac na:  
https://ec.europa.eu/
epale/sk/content/
medialna-vychova-
nova-politicka-kultura 
 
https://ec.europa.eu/
epale/sk/node/28495

 Mediálna výchova 
 ^ TEXT  ] Eva Brazdilová ^ FOTO ] TASR/Štefan Puškáš

 ^

SYSTÉMOVÝM RIEŠENÍM JE AJ MEDIÁLNA VÝCHOVA  
A NOVÁ POLITICKÁ KULTÚRA

]
Médiá sú dôležitou súčasťou nášho života, ich vplyvu sa venujú viaceré vedné odbory. To, čo je 
nesporné aj bežnému človeku je potreba dostávať hutné, overené, objektívne, pravdivé, nestranné 
a najmä pluralitné informácie o dôležitom dianí. S prienikom nových elektronických médií prišla aj 
nasýtenosť informáciami a potreba vedieť sa v spleti dát orientovať. Uvedomil som si, že okrem 
vecných kritérií, najmä v súvislosti s dianím v spoločnosti, je tu aj etická nadstavba slušnosti a politickej 
kultúry. Preto som v parlamente inicioval založenie skupiny zákonodarcov za slušnosť v politike. 
Ak médiá pôsobia ako nosiče a kanály pre informovanie, verejní činitelia by im mali uľahčiť prácu 
nielen obsahovou odbornosťou, ale aj slušnosťou formy. Z objektívnych (informačné presýtenie), aj 
subjektívnych (obsah a forma informácie) dôvodov, je dôležité, aby štát ale aj jednotlivci pristupovali 
ku konzumovaniu informácií zodpovedne a s kritickým odstupom, aby sa dokázali v spleti orientovať, 
vyhľadávať overené zdroje a selektovať dôležité informácie.

 ^
KDE ZAČAŤ?

Samozrejme nielen na školách ako systém vzdelávania (mediálnej výchovy) smerujúcej k porozumenie 
médií, kritickosti k obsahu a schopnosť efektívne využívať informácie na svoj ďalší rast a orientovanie 
sa v spoločnosti, ale aj ako prevencie pred závislosťami na nových technológiách a komunikácii na 
sociálnych sieťach, či surfovaní na internete. Keďže človek prijíma informácie nepretržite, aj ako 
nadstavba pre dospelých a aktívnu generáciu v rámci prirodzeného celoživotného vzdelávania. Treba 
si uvedomiť, že hlavným cieľom mediálnej výchovy nie sú ďalšie informácie či „aplikácie do mozgu“ 
ako triediť a hodnotiť informačný tok, ale získanie mediálnych kompetencií. Ide teda o schopnosť 
pracovať s médiami, aktívne vstupovať do procesu mediálnej komunikácie aj cez schopnosti prijímať 
(selektovať) a správne interpretovať (chápať, rozlišovať) mediálne obsahy vo viacerých informačných 
vrstvách a najmä súvislostiach. Teda nebyť len pasívny prijímateľ, ale aktívna súčasť informačného 
toku. Ako každá kompetencia, aj mediálna je výsledkom spojenia poznatkov a zručnosti. Ak chápeme 
a sme aktívni a aj zdravo kritickí k mediálnym obsahom (aj mediálnym zdrojom), potom hovoríme 
o mediálnej gramotnosti, keď dokážeme nielen chápať, interpretovať, ale aj dešifrovať mediálny 
obsah. Jedným z kritických štítov obrany je nepochybne aj poznanie vlastníckej štruktúry zdrojov. 
Spoločnosť preto regulačne pristupuje aj ku koncentrácií médií a k tzv. krížovému vlastníctvu, aby 
nedochádzalo k unifikácii šírených obsahov a koncentrácii jednostranného vplyvu.

 ^
GLOBÁLNE VPLYVY A EURÓPSKY ROZMER

Európska únia ako celok sa hlási k ochrane a podpore plurality médií ako základného piliera práva 
na informácie a slobody prejavu zakotvenej v článku 11 Charty základných práv Európskej únie. Už 
v roku 2007 sa zrodil trojfázový koncept v oblasti plurality médií v Európskej únii ako reakcia na 
neutíchajúce obavy Európskeho parlamentu a mimovládnych organizácií v súvislosti s koncentráciou 

Správy
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médií. Druhou systémovou oblasťou je obmedzenie krížového vlastníctva, pre slovenské médiá platí 
zákaz krížového vlastníctva. Znamená to, že napríklad vydavateľ celoštátneho denníka nemôže 
súčasne vlastniť celoštátne rádio alebo televíziu. A prevádzkovateľ televízie nemôže vlastniť rádio. 
Médiá však majú ostať slobodné, na čo poukázala aj správa o charte EÚ: stanovenie noriem pre 
slobodu médií v EÚ (2011/2246(INI)). Pre verejnosť je dôležitým ukazovateľom nielen sloboda 
médií, ale aj zverejňovanie plurality, na čo silnejú hlasy v EÚ. Všetky systémové kroky a opatrenia 
majú smerovať k mediálnej gramotnosti. K tomuto cieľu sa konalo v roku 2014 v Paríži Európske 
fórum mediálnej a informačnej gramotnosti. Malo za cieľ stimulovať diskusiu a spoluprácu 
medzi inštitúciami, odborníkmi, profesionálmi, univerzitami a médiami, ako aj medzi politickými 
a regulačnými orgánmi s cieľom podporovať mediálnu gramotnosť. Fórum sa vyjadrilo aj k otázke 
tzv. „transgramotnosti“ – čo je istá forma rozšírenej mediálnej a informačnej gramotnosti. Jej 
cieľom je začleniť preddigitálne kompetencie, hodnoty a postoje do nového kontextu internetu 
vecí. Tento nový kontext znamená pozerať sa na informácie ako základný materiál vedomostných 
spoločností.

 ^
KRITICKÉ OKULIARE 

Hlavnou bariérou k zaujatiu nestranného alebo kritického pozorovateľa je fakt, že médiá vnímame 
čoraz viac v ich zábavnej funkcii. Preto aj mnohé obsahy printových aj elektronických médií, dokonca 
i niektoré publicistické a spravodajské formáty majú bulvárny (zľahčujúci) význam, lebo ľahšie, bez 
našej kontroly, prenikajú do nášho vedomia aj podvedomia. Ak sa necháme médiami iba zabávať, 
potom je veľmi tenká hranica k tomu, aby sme sa nimi nechali aj viesť (manipulovať). Médiá sú teda 

Z PARLAMENTU

 ^ PETER MARČEK, poslanec NR SR, 
člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá
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dobrý sluha, ale zlý pán. Pred cielenou manipuláciou a propagandou varuje aj americký publicita 
a kritik médií Noam Chomsky, ktorý si myslí, že pre politické a mediálne elity je najdôležitejšie 
„redukovať schopnosť ľudí myslieť a tým ich odsunúť na okraj politického vplyvu.“

 ^
NÁSTRAHY

Pozrime sa ako moderný človek bez ohľadu na vek a status čelí niekoľkým bariéram a filtrom pri 
kontakte s médiami. W. James Potter upozorňuje na štyri hlavné problémy pri kontakte s médiami: 
1. informačná presýtenosť, 2. falošný dojem informovanosti, 3. falošný dojem kontroly, 4. falošné 
presvedčenia ako nežiadúce efekty médií. Zrejme najväčším problémom je práve informačná 
presýtenosť pre človeka otvoreného viacerým informačným kanálom a času, ktorý venuje médiám. 
Tento efekt spôsobuje mylné presvedčenie o množstve informácií, pričom kvantita neznamená, že 
sme si vybrali kvalitné a dôležité údaje, dáta a fakty pre náš život a situáciu. Rovnako uspávajúci 
je aj falošný dojem kontroly. Recipienti by nemali zabúdať na fakt, že informácie konzumujeme 
a relatívny blahobyt až nadbytok vytvoril konzumnú spoločnosť azda vo všetkých oblastiach. Stačí 
si uvedomiť, že nadbytok informácií paradoxne generuje nie aktívny, ale pasívny postoj. Navyše 
technológie aj v oblasti šírenia informácií predbiehajú vývoj človeka a jeho kontrolu nad nimi, keďže 
si dokážu vyhľadávať adresne publikum, ktoré a necháva podvedome ovplyvňovať.

 ^
FALOŠNÉ PRESVEDČENIA

Falošné presvedčenia vznikajú ako dôsledok preberania názorov a postojov, ktoré vidíme v médiách, 
alebo si presvedčenia vytvárame z nedostatočných a neúplných informácií z médií. Mali by sme vziať 
do úvahy, že takéto mylné presvedčenia neodrážajú realitu alebo sú logicky chybné, a tým nám 
škodia. Takýto prístup a odstup od nás však vyžaduje sebareflexiu o nastavení a fungovaní našej 
vlastnej mysle a odraze sveta a udalostí v ňom. V mediálnom informovaní prevažujú nie typické 
udalosti, ale senzačné a dramatické a tak výsledkom je skreslenie reality. Médiá sú výrobné podniky, 
ktoré sa snažia získať a udržať svojich spotrebiteľov, preto ak absentuje v našom výbere pluralita, 
fixujeme sa nielen na jeden informačný zdroj, ale aj na vlastné (jednostranné) presvedčenie plynúce 
z neho. Ľudia závislí na jednom (jednostrannom) zdroji strácajú toleranciu a pružnosť prijímať iné, 
alternatívne názory a informácie. Aj preto podľa W. Jamesa Pottera je hlavný zmysel mediálnej 
výchovy v tom, že nám môže pomôcť vyhýbať sa automatickým reakciám v kontakte s médiami. 
Jednoduchou metódou ako si držať odstup a zvrchovanosť nad informáciami je o nich premýšľať 
a vyberať si podľa našich potrieb. 

Čítajte viac:  
https://ec.europa.eu/epale/sk/content/medialna-vychova-nova-politicka-kultura  
https://ec.europa.eu/epale/sk/node/28495

Z PARLAMENTU
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 Mediálna gramotnosť

 ^

V PRIEMERE KAŽDÝ ZAMESTNANEC STRÁVI ŠTYRI HODINY SVOJHO 
PRACOVNÉHO ČASU ONLINE

]

 ^ TEXT ]  Zuzana Štrbíková

Celoživotným vzdelávaním získava človek vedomosti, zručnosti, spôsobilosti a dostáva informácie 
nevyhnutné pre jeho osobný rast. Informácie, ktorými sa vzdelávame získavame z najrôznejších 
zdrojov, v najrôznejšej kvalite a tiež v širokom spektre formátov. Určite sa nemôžeme sťažovať na ich 
nedostatok. Čo je však kľúčovou zručnosťou, je schopnosť vyhľadávať a identifikovať v médiách tie 
informácie, ktoré nám umožnia úspešne sa začleniť do spoločenského a pracovného života, efektívne 
komunikovať, rozlišovať príležitosti pre osobný rozvoj, byť empatickými, rešpektovať kultúrnu 
rôznorodosť, ľudské práva a pod. 

Médiá, ktoré nám tieto informácie poskytujú, vnímame ako prirodzenú súčasť života. Sme takmer 
nepretržite pripojení – počítačmi, tabletmi, smartfónmi, denne sledujeme televíziu, počúvame rádio, 
čítame časopisy. Noviny čítame v online verzii, máme viac online ako offline kamarátov, píšeme 
maily, sms správy. Uvedomujeme si však tento vplyv médií na náš život? Chápeme vnútornú logiku 
rôznych médií? Ako vnímame správy/posolstvá, ktoré nám podávajú?

Z výskumu mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku vyplynulo, že mladí ľudia majú a v plnej 
miere využívajú neobyčajne široké možnosti, ktoré im mediálna komunikácia prináša, na druhej strane 
sú však relatívne slabo pripravení na zvládnutie informačného preťaženia a selektovania obsahov 
prispievajúcich k ich individuálnemu rozvoju a plnohodnotnej participácii na živote spoločnosti.

V priemere každý zamestnanec strávi štyri hodiny svojho pracovného času online. Avšak byť mediálne 
gramotný znamená okrem iného i schopnosť nájsť potrebné informácie na internetových stránkach, 
orientáciu v menu napr. svojho mobilu, až po pochopenie vzťahov multimediálnych aplikácií.
Ale byť mediálne múdry znamená byť schopný nájsť to čo hľadám, vybrať to, čo potrebujem a určiť 
to, ako sú informácie spoľahlivé. Pritom je však potrebné dávať pozor na to, aby sme sa nestali 
otrokmi médií, a aby sme vedeli napr. vypnúť mobilný telefón nielen vtedy, keď sa to musí. 

Autorka je 
riaditeľka 
Národného ústavu 
celoživotného 
vzdelávania

Čítajte viac: 
https://ec.europa.
eu/epale/sk/
node/28535

NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Blog
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 Európa 2020

 ^

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH NA SLOVENSKU AKO JEDNA  
Z PODMIENOK NAPLNENIA CIEĽOV STRATÉGIE EURÓPA 2020

]

Problematika celoživotného vzdelávania je stále viac aktuálna a to z dôvodu ekonomického vývoja 
členských štátov a ich konkurencieschopnosti s celým svetom. Východiskové atribúty celoživotného 
vzdelávania sa prelínajú vo vzdelávacích politikách jednotlivých krajín Európskej únie. Vzdelávanie je 
jeden z kľúčových bodov života Európanov.

Práve celoživotné vzdelávanie je ne vy hnutné vnímať ako základnú zásadu, na ktorej je postavený 
celý rámec. Tá je koncipovaná tak, aby obsahovala vzde lávanie vo všetkých prostrediach, či už sa 
jedná o formálne, neformálne alebo informálne učenie a to vo všetkých úrovniach – od vzdelávania 
v rannom veku až po vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých. 

Participácia na celoživotnom vzdelávaní sa v jednotlivých členských krajinách di ferencuje. Fínsko či 
Dánsko sú krajiny, ktoré sú označované za príklad dobrej praxe, nakoľko v týchto štátoch sa ďalšieho 
vzdelávania zúčastňuje až jedna pätina danej skupiny obyvateľstva.
U nás sa hodnota účasti jedincov na celoživotnom vzdelávaní dlhodobejšie pohybovala na veľmi 
nízkej úrovni v porovnaní s priemerom Európskej únie – 3,1 % v roku 2014 – len dva členské štáty 
zaznamenali nižšiu mieru účasti. 

Hoci na Slovensku je mnoho akreditovaných vzdelávacích programov a pôsobí tu približne tisíc 
vzdelávacích inštitúcií, vzdelávacie programy nereagujú pružne na potreby trhu práce.

O CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ

 ^

STRATEGICKÝ DOKUMENT EURÓPA 2020  
STANOVUJE ŠTYRI CIELE V OBLASTI VZDELÁVANIA A TO:

 ● zabezpečiť realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility,
 ● zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy,
 ● podporovať rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo,
 ● posilniť oblasti tvorivosti a inovácií vrátane pod nikateľských zručností na 

všetkých úrov niach vzdelávania a odbornej prípravy.

Správy
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O CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ

Ku koncu roka 2015 bol úspešne ukončený projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých 
ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.“ Projekt svojou ponukou ďalšieho vzdelávania 
a odborného poradenstva reagoval na potrebu trhu a z nej vyplývajúcu nevyhnutnosť ďalšieho 
odborného vzdelávania.

Služby kariérneho poradenstva v regiónoch Slovenska dostalo 30 461 klientov. 4 863 frekventantov 
absolvovalo modulové vzdelávacie programy s cieľom získania odbornej kvalifikácie. Z toho dôvodu 
jedinec činný v pracovnoprávnych vzťahoch má vďaka danej inštitúcii perspektívu udržať sa na 
súčasnej pracovnej pozícii ďaleko väčšiu pravdepodobnosť (poprípade dosahovať profesijný rast), ak 
je ochotný si svoju kvalifikáciu aktívne prehlbovať, zvyšovať a rozširovať. Nemenej dôležitou funkciou 
vzdelávacích programov je aj alternatíva získania úplne novej kvalifikácie v prípade, kedy sa jedná 
o výhodnejší spôsob ako sa vyrovnať s nezamestnanosťou. 

Aké výsledky prinesie štatistické zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 
2016), ktoré prebieha v tomto roku v jednotlivých členských 
štátoch? Boli zrealizované programy zamerané na vzdelávanie 
prínosom? Podarilo sa Slovensku priblížiť k priemernej 
európskej úrovni vzdelávania dospelých? Kam ďalej 
smeruje táto oblasť? Podarí sa nám naplniť ciele 
stratégie Európa 2020? 

Čítajte viac: www.cvanu.sk



10 11

EPALE
Elektronická platforma vzdelávania  
dospelých v Európe

 Poradenstvo pre dospelých  
 na Slovensku

 

 ^

O SVOJU BUDÚCNOSŤ MAJÚ OBAVY NIE LEN TÍ, KTORÍ PRÁCU STRATILI,  
ALE AJ ZAMESTNANÍ, KTORÍ NECÍTIA ISTOTU ĎALŠIEHO ZAMESTNANIA

]
Kariérne poradenstvo je viac ako flexibilný systém služieb. Cieľom je napomáhať jednotlivcovi ku 
správnemu rozhodnutiu v otázkach ďalšieho vzdelania, profesijnej prípravy, voľby zamestnania 
a celkového rozvoja kariéry.

 ^
CHÝBAJU KVALIFIKOVANÉ SILY

O význame poradenstva netreba diskutovať. Každodenná realita ľudí hľadajúcich nové možnosti 
zamestnávania z rôznych dôvodov vníma poradenstvo v širokých súvislostiach. Diverzita finančných, 
rodinných, spoločenských motívov ku zmene sa odráža v prirodzene stupňujúcom sa dopyte po 
službách odborného poradenstva. O narastajúcej potrebe vzdelávania dospelých a poradenstva 
pre dospelých hovoria nie len čísla odrážajúce mieru nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch 
Slovenska. Mnohé regióny skutočne zápasia s mierou nezamestnanosti vyššou ako 20 %. Pričom 
zamestnávatelia stále nemajú dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

O svoju budúcnosť majú obavy nie len tí, ktorí prácu stratili, ale aj zamestnaní, ktorí necítia istotu 
ďalšieho zamestnania. Je teda pochopiteľné, že Slováci sa viac ako vážnych zdravotných problémov, 
či teroristických útokov obávajú najviac svojej chudoby. Na hranici chudoby zatiaľ na Slovensku žije 
viac ako 640 000 ľudí. Ľudia starší ako 45 rokov dokonca už ani nedúfajú v zlepšenie svojej situácie. 

Obavy prirodzene „postihujú“ predovšetkým ľudí s nízkym vzdelaním, dlhodobo nezamestnaných, ľudí 
s postihnutím a pod. Tí sú najzraniteľnejší, a preto poradenstvo pre dospelých musí vedieť pracovať 
so základnými zručnosťami ako pilierom. Navyše garantovaný prístup ku kariérnemu poradenstvu by 
mal mať každý občan bez výnimky!

 ^
EFEKTIVITA PRE KAŽDÉHO

Odporúčanie o poradenstve implementuje každý členský štát EÚ na základe individuálnych potrieb 
svojej krajiny. Do úvahy sa pritom berie aj Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe 
vzdelávania dospelých (2011/C 372/01), ktorým sa rozhodne odporúča každej členskej krajine 
zaradiť efektívne celoživotné poradenstvo, na ktoré má nárok občan v každom veku. Poradenstvo 
takto umožňuje ľuďom počas celého života určovať každého schopnosti, kompetencie a záujmy. 

Európske krajiny preto vytvárajú systémy poradenstva s profesionálnymi poradcami schopnými 
poradiť si s rôznymi vekovými kategóriami a stupňami vzdelania klientov. Zlatú strednú cestu 
zamestnávania mladých i starších osôb si aj preto znovu postupne volia krajiny, ktoré sa snažia 
vyhnúť ekonomickej kríze a nerovnováhe v zručnostiach a schopnostiach zamestnancov. 

AKO NA TO
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Na financovaní systému poradenstva i ďalšieho vzdelávania sa má podieľať štát, zamestnávatelia 
i samotný klient. Je len logické, že človek v núdzi a aj s tou najväčšou vôľou vzdelávať sa a pracovať 
radšej zaplatí účet za byt, ako vysoké účty za vzdelávanie a poradenstvo agentúre, ktorej služby 
nikto negarantuje. 

 ^
CVANU – SYSTÉMOVÝ NÁVRH

A je len logické, že firmy tak prichádzajú o potencionálnych zamestnancov, ktorých hľadajú. Takže 
keď napríklad veľká zahraničná firma zápasí s výberom 400 ľudí pre svoju výrobu v danom regióne, 
pričom základné poradenské služby zostávajú len v kompetencii prepracovaných úradníkov našich 
úradov práce, ktorí nápor niekoľko desiatok klientov denne jednoducho nemôžu zvládnuť tak, ako 
by sami chceli, štát by mal začať hľadať systémové prepojenia k zvyšovaniu spolupráce medzi 
jednotlivými poradenskými subjektami a nájsť metodiku garantujúcu kvalitu ich služieb.

Súčasný stav poradenstva i vzdelávania dospelých na Slovensku hovorí o veľkom počte medzi sebou 
málo komunikujúcich poskytovateľoch, na to ne/nadväzujúcu databázu informácií, neexistujúcom 
systéme merania kvality poskytovateľov takéhoto poradenstva i vzdelávania a žiadneho monitoringu 
samotných procesov poskytovania poradenstva. 

O systémový návrh v oblasti poradenstva sa pokúsil projekt CVANU realizovaný Národným ústavom 
celoživotného vzdelávania. 

Aj po jeho skončení naďalej pracujú tútori, teda poradcovia v poradenských centrách pre dospelých 
v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/node/28541e
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 Bilancia kompetencií

 ^

PROFESIONÁLNY ROZVOJ TÚTOROV PORADENSKÝCH CENTIER PRE 
DOSPELÝCH V RÁMCI 

]
Adrána Kočanová, ako vedúca odboru riadenia PCD (Poradenských centier pre dospelých) hovorí 
o zámere vzniku centier a profesijnom raste ich zamestnancov. 

Národným projektom „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej 
uplatniteľnosti na trhu práce“ boli zriadené Poradenské centrá pre dospelých (PCD) vo všetkých 
regiónoch Slovenska. Cieľom národného projektu, bolo zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom 
vzdelávaní a poradenstve pre dospelých. V rámci udržateľnosti projektu v tomto období 8 
Poradenských centier pre dospelých (8 tútorov) ďalej napĺňa stratégiu celoživotného vzdelávania 
a poradenstva.

Skúsenosti z aplikačnej praxe upriamili pozornosť na to, že poradenstvo v oblasti výberu povolania, 
zmeny a doplnenia kvalifikácie, ďaleko presiahli vymedzenie v spomínanom projekte, kde cieľovou 
skupinou boli len zamestnaní klienti, preto počnúc 1.1.2016 je cieľovou skupinou PCD široká verejnosť. 

PCD poskytujú individuálnym klientom v súvislosti s ich požiadavkami a potrebami bezplatné 
informatívne, odborné a špecializované poradenstvo s prioritným zameraním na:

 ● kariérne poradenstvo, 
 ● poradenstvo v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
 ● orientácie, prípravy a uplatnenia na trhu práce a pod. 

V odbornej práci s klientmi tútori využívajú rôzne metódy a formy poradenskej práce, diagnostiku 
(nepsychologickými metódami s cieľom porovnať vlastné záujmy a schopnosti s ponukou 
a možnosťami pracovných príležitostí), swot analýzu, prípravu a realizáciu kariérového profilu, 
analýzu vzdelávacích potrieb, koučovacie techniky a pod. 

Tútori poskytujú klientom relevantné a kompletné informácie týkajúce sa možnosti ďalšieho 
vzdelávania, získania kvalifikácie, situácie na trhu práce. Tútori poskytujú poradenstvo klientom 
taktiež pri tvorbe životopisu, motivačného listu, príprave na pohovor, pomáhajú klientom zorientovať 
sa v pracovných ponukách, či pri vyhľadávaní pracovných miest. Využitím vhodných techník 
napomáhajú sebapoznaniu klienta, posilneniu jeho motivácie a aktivizácie. 

V prípade potreby špecializovaného poradenstva je klientom odporučená návšteva iných odborníkov, 
ktorí sa nachádzajú v databáze poradenských centier.

V PCD tútori zabezpečujú skupinovou formou informačno- poradenské aj odborné poradenské 
služby, ktoré môžu mať podobu jednorazových skupín alebo krátkodobo spolupracujúcich skupín 
v tzv. malých vzdelávacích aktivitách. Obsahová náplň skupinových aktivít vychádza zo špecifických 
potrieb klientov. V jednotlivých PCD podľa záujmu klientov v regiónoch realizujú tútori aj skupinové 
a vzdelávacie aktivity.

S cieľom zlepšenia kvality a profesionality poskytovaných služieb PCD tútori nadobúdajú 
a upevňujú svoje vedomosti a zručnosti jednak samoštúdiom odbornej literatúry, ktorou disponujú 
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v PCD, ale aj absolvovaním rôznych tematických workshopov, zúčastňujú sa na webinároch 
zameraných na odborné poradenstvo v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby kariéry, uplatnenia na 
trhu práce, motivácie a osobnostného rozvoja. 

Svoje schopnosti a zručnosti rozvíjajú tútori vyhľadávaním a získavaním aktuálnych informácií 
týkajúcich sa odbornej činnosti pri kariérnom poradenstve, vyhľadávaním dostupných diagnostických 
nástrojov – testov, dotazníkov, ich spracovávaním, konzultáciami s odborníkmi oblasti psychológie 
a poradenstva pre dospelých, sledovanie aktuálnych trendov v kariérnom poradenstve a diania 
v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých. 

V nadchádzajúcom období sa pre tútorov pripravuje zaškolenie k „Praktickej príručke používaniu 
diagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve pre dospelých“ aktivity „Mapovanie a hodnotenie 
dostupných diagnostických nástrojov vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu pre dospelých“ pre 
projekt „Národní koordinátori pre implementáciu Európskeho programu vzdelávania dospelých“.

 ^

  23. NOVEMBRA ABSOLVUJÚ TÚTORI ZAŠKOLENIE  
 DO BILANCIE KOMPETENCÍ (BK)

Bilancia kompetencií je systém nástrojov a systémového zabezpečenia kariérového pora-
den stva, používaný v desiatich krajinách EU. Dnes je považovaný za vysoko efektívny nástroj 
nielen individuálneho kariérového rozvoja, ale aj riadenia ľudských zdrojov, politiky trhu práce 
a celoživotného vzdelávania.

Bilancia kompetencií je originálna nielen šírkou použitej metodológie a multidisciplinárnym 
prístupom – využíva psychodiagnostické metódy, coaching, 360° hodnotenie, kompetenčné portfólio, 
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prieskum trhu práce, skupinové a individuálne metódy. Sila metódy spočíva aj v dôraze na rozvoj 
zručností pre riadenie vlastnej kariéry – cieľom bilancie kompetencií je, aby si klient osvojil nástroje 
a postupy, ktoré mu umožnia efektívne riadenie kariéry a zvládanie zmien počas celého života.

Bilancia kompetencií vychádza z logiky rezolúcií EK o princípoch a cieľoch celoživotného poradenstva 
(2008/C 319/02) a o uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 
(2012/C 398/01). Bilancia kompetencií je prístup založený na dobrovoľnosti a aktivite účastníka, 
ktorý využíva zhodnotenie kompetencií nadobudnutých vo formálnom, neformálnom a informálnom 
kontexte a aj predpokladov a motivácií vzhľadom na profesijné, ekonomické a sociálne prostredie 

15
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klienta. Cez individualizovaný proces vedie bilancia kompetencií k vypracovaniu realistického 
kariérového cieľa a akčného plánu. Nemôže sa obmedzovať len na vytvorenie kariérového cieľa, ale 
vedie tiež ku komplexnému rozvoju osoby.

Bilancia kompetencií je postavená ako vzdelávací proces, ktorý klientovi umožňuje:
 ● lepšie porozumieť vlastnej kariérovej dráhe
 ● vytvoriť, založiť alebo doplniť vlastné portfólio kompetencií
 ● poznať vlastné profesijné predpoklady
 ● určiť vlastné hodnoty, motivácie a záujmy
 ● vypracovať realistický kariérový cieľ a akčný plán
 ● zvýšiť vlastnú samostatnosť a rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry

Proces bilancie kompetencií je ukončený vypracovaním záverečnej správy, ktorá zhŕňa základné 
výstupy. Jej výlučným vlastníkom je klient. Okrem uvedeného bilancia kompetencií podporuje lepšie 
využívanie rôznych programov pre rozvoj kariéry, najmä celoživotného vzdelávania a uznávania 
výsledkov vzdelávania.

 ^

PRÍSTUP A METODIKA BILANCIA KOMPETENCIÍ  
BOLI VYVINUTÉ VO FRANCÚZSKU. 

Od svojho vzniku je považovaná za dôležitý nástroj aktívnej politiky trhu práce, ktorej cieľom je 
povzbudzovať a podporovať individuálne profesijné dráhy, vstup alebo návrat do zamestnania 
a na trh práce, rozvoj kariéry v logike celoživotného vzdelávania. Z Francúzska sa metodika šíri po 
celej Európe a v roku 2005 bola na európskej úrovni vytvorená Európska federácia centier bilancie 
kompetencií a kariérneho poradenstva (FECBOP). 

Federácia vyvinula chartu kvality, ktorá stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa metodologických 
a etických otázok bilancie kompetencií. Charta kvality je spoločný dokument, ktorý upresňuje 
práva a povinnosti poskytovateľov bilancie kompetencií a zároveň obohacuje diskusiu o kvalite 
poradenských služieb v Európe.
Projekt Qual-n-Guide financovaný z programu Leonardo da Vinci, v rámci ktorého je do slovenských 
služieb zamestnanosti zavádzaná Bilancia kompetencií získal významné ocenenie v súťaži Národná 
cena kariérového poradenstva 2015.

Verím, že aj týmto školením / tréningom k BILANCII KOMPETENCIÍ, ktorý absolvujú tútori v rámci 
svojho profesionálneho rozvoja, posunú poradenstvo v PCD opäť na kvalitatívne vyššiu úroveň.

        

15
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 Aplikovanie v praxi
 ^

PROJEKTY ZAMERANÉ NA VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

 ^ TEXT ]  Katarína Šoková

Celoživotné vzdelávanie dospelých alebo andragogika je v posledných rokoch veľmi diskutovanou 
témou. Vzdelávanie dospelých je rozhodujúcou zložkou politiky Európskej komisie v oblasti 
celoživotného vzdelávania. Významnú a nezastupiteľnú úlohu zohrávajú v tejto oblasti projekty, 
ktorých cieľovou skupinou sú práve dospelí. V nasledovných riadkoch poukážeme na aktuálne 
vybrané projekty, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých. 

 ^
ERASMUS+ 

Národnej agentúry SAAIC je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-
2020. Program Erasmus+ ako komunitárny program pokrýva všetky sektory vzdelávania od 
školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie 
dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. 

Pre potreby tohto článku poukážeme len na jeden zo štyroch sektorov vzdelávania a to na 
vzdelávanie dospelých – VD (Adult Education – AE). Táto oblasť zahŕňa výmenu zamestnancov 

Zdroje
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medzi organizáciami vzdelávajúcimi dospelých (napríklad štruktúrované kurzy, školenia, výučbové 
pobyty), spoluprácu s podnikmi prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, 
napĺňania európskych politík v sektore vzdelávania dospelých alebo spoluprácu s podnikmi (formou 
hospitácií, školiacich kurzov a seminárov a podobne).

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a Program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia 
tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj 
dostupnosť programu. Bližšie informácie ohľadom získania finančného príspevku nájdete tu. Dňom 
20.10.2016 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017.

 ^
EDUCATIONAL SENIOR NETWORK 

Projekt získalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského na obdobie od 1. 12. 2014 
do 30. 10. 2017. Projekt je zameraný na inováciu programov zameraných na vzdelávanie seniorov  
v rámci univerzity tretieho veku i na mapovanie a porovnanie ponuky v rámci krajín Európy 
zameranej na vzdelávacie programy pre starších ľudí. Viac informácií nájdete na stránke projektu 
http://edusennet.efos-europa.eu/. 

 ^
PROJEKT “ESCHOOL4S” 2014-2016 

je zameraný na učiteľov stredných škôl a výchovu ich študentov k udržateľnému rozvoju. Základná 
myšlienka projektu eSchool4S je vytvoriť multinárodnú a viacúrovňovú sieť spájajúcu zástupcov 
vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného 
vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických 
postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne. Zvláštny dôraz projektu eSchool4S je položený na 
vzdelávanie pre trvaloudržateľný rozvoj v nadväznosti na stratégie a politiky EÚ: Stratégia EÚ pre 
Dunajský región a Iniciatíva Európa 2020 – Energetika 2020.

Projekt REGIONAL – je zameraný na porovnávaciu analýzu politík vzdelávania dospelých (VD) za 
účelom pomôcť tvorcom tejto politiky na regionálnej úrovni v rôznych častiach EÚ, pri efektívnejšom 
formulovaní, implementovaní a tiež financovaní tejto politiky. Európske inštitúcie identifikovali kľúčovú 
úlohu regiónov pri formulovaní príslušných politík a programov, rovnako ako pri implementácii 
stratégie vzdelávania dospelých, ako aj pri dohľade nad službami a možnosťami, ktoré sú v tejto 
oblasti k dispozícii. 

Čítajte viac: https://ec.europa.eu/epale/sk/node/28550

Ďalšie dôležité stránky pre možnosť sledovania harmonogramu výziev:

 ● www.asfeu.sk

 ● www.minedu.sk 

 ● www.nsrr.sk

 ● www.ainova.sk
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Ukazovatele pre hodnotenie 
programu Erasmus+ 
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1288/2013 stanovuje ukazovatele programu na hodnotenie 
a meranie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a konkrétne ciele programu a to s akceptovaním 
minimalizácie administratívnych úkonov, t.j. zaťaženia a nákladov. 
Základné merateľné a relevantné ukazovatele hodnotenia programu Erasmus+ zobrazuje nasledovná tabuľka:

Hlavný cieľ v oblasti 
vzdelávania v rámci 
stratégie Európa 
2020 

Percentuálny podiel osôb vo veku 18 – 24 rokov iba s nižším stredoškolským 
vzdelaním, ktoré nie sú zaradené do vzdelávania ani odbornej prípravy

Percentuálny podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným terciárnym 
alebo rovnocenným vzdelaním

Referenčná hodnota 
mobility v súlade 
so závermi Rady 
o referenčnej 
hodnote pre 
vzdelávaciu 
mobilitu

Percentuálny podiel absolventov vysokoškolského vzdelávania, ktorí 
absolvovali obdobie súvisiace s vysokoškolským štúdiom alebo odbornou 
prípravou (vrátane odborných stáží) v zahraničí

Percentuálny podiel osôb vo veku 18 – 34 rokov s počiatočným odborným 
vzdelaním a prípravou, ktoré absolvovali obdobie súvisiace s počiatočným 
odborným vzdelávaním a prípravou alebo obdobie odbornej prípravy (vrátane 
odborných stáží) v zahraničí

Kvantitatívne údaje 
(všeobecné)

Počet zamestnancov podporovaných programom, podľa krajiny a sektora

Počet účastníkov so špeciálnymi potrebami alebo menšími príležitosťami

Počet a typ organizácií a projektov, podľa krajiny a akcie

Vzdelávanie 
a odborná príprava

Počet žiakov, študentov a stážistov zúčastňujúcich sa na programe podľa 
jednotlivých krajín, sektora, akcie a pohlavia

Počet vysokoškolských študentov, ktorí získavajú podporu na štúdium 
v partnerskej krajine, ako aj počet študentov z partnerských krajín, ktorí 
prichádzajú študovať do krajiny účastniacej sa programu

Počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín zapojených 
do akcií v oblasti mobility a spolupráce

Počet užívateľov siete Euroguidance

Percentuálny podiel účastníkov, ktorí dostali osvedčenie, diplom alebo iný druh 
formálneho uznania ich účasti na programe

Percentuálny podiel účastníkov potvrdzujúcich, že si zvýšili svoje kľúčové 
kompetencie

Percentuálny podiel účastníkov dlhodobej mobility potvrdzujúcich, že si zvýšili 
jazykové zručnosti

Jean Monnet Počet študentov, ktorí získali odbornú prípravu prostredníctvom činností Jean 
Monnet
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Mládež

Počet mladých ľudí zapojených do akcií v oblasti mobility, ktorí dostali 
podporu v rámci programu, podľa krajiny, akcie a pohlavia

Počet mládežníckych organizácií z krajín účastniacich sa programu 
i partnerských krajín zapojených do akcií v oblasti medzinárodnej mobility 
a spolupráce

Počet užívateľov siete Eurodesk

Percentuálny podiel účastníkov, ktorí dostali osvedčenie, napríklad Youthpass, 
diplom alebo iný druh formálneho uznania ich účasti v program

Percentuálny podiel účastníkov potvrdzujúcich, že si zvýšili svoje kľúčové 
kompetencie

Percentuálny podiel účastníkov na dobrovoľníckych činnostiach potvrdzujúcich, 
že si zvýšili jazykové zručnosti

Šport

Veľkosť členstva športových organizácií, ktoré žiadali o účasť v programe 
a zúčastnili sa na ňom, podľa krajín

Percentuálny podiel účastníkov, ktorí používajú výsledky cezhraničných 
projektov na: a) boj proti hrozbám pre šport, 
b) zlepšenie dobrého riadenia a duálnu kariéru, 
c) posilnenie sociálneho začleňovania, rovnosti príležitostí a miery účasti.

Výsledky výberu programu Erasmus+
V rámci výzvy programu Erasmus+ na rok 2016 previedla Národná agentúra hodnotenie všetkých žiadostí na 
dotácie. Výsledky výberovej procedúry budú zverejnené v časti Výsledky výberu. Stane sa tak po zasadnutí 
výberovej komisie najneskôr do termínu uvedenom v dokumente Kalendár pre Kľúčovú akciu 1 a Kľúčovú 
akciu 2 na rok 2015.

Národná agentúra bude informovať listom všetkých žiadateľov o výsledkoch výberovej procedúry 2015. Výsledky 
výberu sú zoradené podľa referenčného čísla projektu.
V oblasti KA104 – Mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých bolo k financovanie odporučených 
sedem projektov zo 17 celkom podaných žiadostí. Ide o nasledovné projekty:

Číslo projektu Inštitúcia Grant Názov projektu

2016-1-SK01-
KA104-022232

Tradičné ľudové umelecké 
remeslá, Leopoldov

 18 900,00 € 
Excelentní lektori vzdelávania dospelých 
– základ a jadro kvalitnej inštitúcie

2016-1-SK01-
KA104-022233

Jazyková škola, Prešov   4 190,00 € 
Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby 
trhu práce
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2016-1-SK01-
KA104-022236

Biospektrum Občianske 
združenie, Rožňava

 18 056,00 € 
Learning for the future: Key 
competences in Education for 
Sustainable Development (LEFU)

2016-1-SK01-
KA104-022273

Your Choice, s.r.o.,  17 430,00 € 
Kvalitné jazykové vzdelávanie - služba 
pre mesto a región

2016-1-SK01-
KA104-022361

Ing. Ivana Bytelová 
Jazyková škola VAGeS, 
Nitra

 10 620,00 € 
Vital Active Global Educational 
Strategies - VAGES

2016-1-SK01-
KA104-022443

Jazyková škola, Ul. 1.mája 
2, Trenčín

 17 115,00 € 
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, 
veľký skok pre európsky rozmer školy

2016-1-SK01-
KA104-022453

M. Turkovej 1731/46, 
91101 Trenčín

   4 740,00 € 
Zlepšenie zručností a kompetencií 
lektorov v neziskovom sektore eventive

Z celkovo 12 podaných prihlášok o granty projektov sektora vzdelávania dospelých v oblasti 
KA204 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých bolo schválených päť projektov. 
Medzi úspešné patria nasledovné:

Číslo projektu Inštitúcia Grant Názov projektu

2016-1-SK01-
KA204-022514

Spoluprácou pre lepšiu 
budúcnosť - Veľký Meder

54 150,00 €

Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne 
cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov 
so zdravotným postihnutím pre trh 
práce

2016-1-SK01-
KA204-022518

ASTRA - Združenie pre 
inovácie a rozvoj, Košice

200 494,00 €
Managing Migration and Diversity 
through Local Government Capacity 
Building

2016-1-SK01-
KA204-022541

PEDAL Consulting s.r.o., 
Martin

246 525,00 €
Social Growth on Trafficking and 
Immigration

2016-1-SK01-
KA204-022552

Verejná knižnica Jána 
Bocatia, Košice

58 750,00 € Knižnice pre vzdelávanie 50 plus

2016-1-SK01-
KA204-022586

Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici

116 197,00 €
Adults Literacies as Benefit for 
Inclusion and Equity

ERASMUS+
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Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., pochádza z Považskej Bystrice, študovala na Bieloruskej univerzite v Minsku, 
titul PhD. získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Patrí k dlhoročným vysokoškolským pedagogičkám, 
prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave problematiku Personálneho manažmentu a Organizácie práce. 
Od roku 1990 bola členkou Výkonného výboru SDSS, od 2003 prvvou podpredsedníčkkou SDSS. Po integrácií 
so Smerom v roku 2004 sa stáva členkou Predsedníctva Smeru - SD do roku 2010. V rokoch 2006 – 2010 
bola poslankyňou NR SR za Smer – SD, členkou Výboru pre európske záležitosti; podpredsedníčkou Výboru pre 
vzdelávanie, mládež, vedu a šport; od roku 2007 členkou Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení 
Rady Európy, od roku 2009 pôsobila na poste vedúcej delegácie. V období 2011 – 2012 bola podpredsedníčkou 
tieňovej vlády strany Smer – SD. V rokoch 2012 – 2016 sa opätovne stala poslankyňou NR SR za Smer – SD, 
členkou Výboru pre európske záležitosti; členkou Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport; vedúcou Stálej 
delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Po marcových parlamentných voľbách opäť zasadla 
do poslaneckých lavíc a stala sa členkou Výboru pre európske záležitosti; členkou Ústavnoprávneho výboru; 
vedúcou Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Do funkcie štátnej tajomníčky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bola vymenovaná 18. novembra 2016.

 ^

OĽGA NACHTMANNOVÁ: CELOŽIVOTNÉ  
VZDELÁVANIE JE NEVYHNUTNOSŤOU 

 ^ Na Slovensku máme tridsaťštyri vysokých škôl ale 
mnohí absolventi sa nedokážu uplatniť v praxi po 
ukončení štúdia. Čo je podľa vás riešením, aby neod-
chádzali na úrady práce, alebo do zahraničia?
Je to skutočne problém, ktorý tu máme už dlhú dobu. 
Keby sme analyzovali pripravenosť absolventov pre trh 
práce dospeli by sme k záveru, že vo väčšine skupín 
študijných odborov je identifikovaná nízka úroveň 
hodnotenia praktickej pripravenosti absolventov 
pre trh práce, výnimku tvoria absolventi lekárskych 
a zdravotníckych odborov nasledovaní absolventmi 
technických odborov. Rovnako je výrazný nepomer medzi 
požiadavkami reálnej potreby určitých odborov a počtom 
absolventov, ktorí nezodpovedajú tejto potrebe. Veľa 
absolventov vysokoškolského štúdia nemá uplatnenie 
v praxi, nakoľko trh je presýtený danou špecializáciou. 
Keďže žijeme reálny život v reálnom čase riešenie 
nie je jednoduché. Mladý človek si sám, často hlavne 
z pohľadu rodiča vyberá svoje profesionálne zameranie. 
Veľakrát to nie je o danostiach, o schopnostiach 
študenta ale o predpokladanej spoločenskej prestíži 
daného povolania. Život ukazuje, že hlavným vodítkom 
má byť nadanie a schopnosti jednotlivca pre výber 
svojho profesijného zamerania. Vtedy budú absolventi 
stotožnení so svojim profesijným zameraním a na trhu 
práce sa určite uplatnia.
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 ^ Mnohí vysokoškoláci, ktorí si nenájdu zamestnanie musia absolvovať preškoľovanie 
a dovzdelávanie. Je to riešenie podľa vás vhodné, nebolo by lepšie hľadať iné možnosti?
Odpoveď na túto otázku možno dedukovať už z predchádzajúcej. Ak bude mladý človek študovať 
odbor, na ktorý má reálne predpoklady, v danom odbore nájde uplatnenie. Problémom sú študenti, 
ktorí študujú preto, aby študovali a vyberajú si odbory, v ktorých sú najnižšie nároky. Cieľom je 
získať titul, nie poznatky, ktoré ich bytostne zaujímajú a rozvíjajú. Aké riešenie je možné, ak máme 
absolútnu liberalizáciu vo výbere svojho profesijného zamerania? 

 ^ Trendom sa však stáva vzdelávanie dospelých, aký je váš názor na tento druh výučby?
Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou, čo fungovalo včera, dnes je už iné. Žijeme turbulentnú 
dobu, jedinou istotou je stála neistota a preto sa stále musíme vzdelávať a získavať nové poznatky. 
Problém je však v tom, že u nás sa celoživotné vzdelávanie sústredilo hlavne na vertikálny postup. 
Prišli sme až k takej absurdite, že všetci, ak máme splniť princíp celoživotného vzdelávania, musíme 
mať minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelania. To je však absolútne nepochopenie podstaty 
celoživotného vzdelávania. Podstata celoživotného vzdelávania je v tom, že sa rozvíjame vo svojom 
odbore, učíme sa pracovať na nových strojoch, prístrojoch, využívame nové technológie. Teda aj 
horizontálna rovina vzdelávania má svoje miesto, a dovolím si podotknúť, že podstatné v systéme 
celoživotného vzdelávania 

 ^ Ako sa pozeráte na dnešné možnosti celoživotného vzdelávania dospelých?
Právo na vzdelanie pre všetkých občanov zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Oblasť celoživotného 
vzdelávania, kde vzdelávanie dospelých patrí, je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Legislatívny rámec je nastavený v súlade s požadovanými cieľmi. 
Formálne aj neformálne vzdelávanie však reálne závisí od konkrétneho podniku, od konkrétnej 
organizácie.

 ^ Ste aktívnou vysokoškolskou pedagogičkou a školskej oblasti sa venujete celé roky, viete 
porovnať ako funguje celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v zahraničí?
V tejto oblasti je veľmi dôležité kvalitné kariérne poradenstvo. Čo sa zahraničia týka,
tak napr. analýza politiky vzdelávania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v členských 
krajinách hovorí, že inštitúcie, venujúce sa poradenstvu o kariére v krajinách OECD dnes čelia 
dvom hlavným výzvam. V kontexte celoživotného vzdelávania a aktívnej politiky trhu práce musia 
poskytovať služby, pomocou ktorých dochádza k rozvoju schopností riadenia kariéry, namiesto 
pomoci pri prijímaní okamžitých rozhodnutí; a zároveň musia rozšíriť prístup ľudí k rozvoju kariéry 
(pomocou celoživotného rozvoja kariéry). 

Môžeme uviesť niekoľko možností poradenstva v niektorých krajinách: 
Austrálska národná webová stránka pre rozvoj kariéry (www.myfuture.edu.au/) obsahuje informácie 
o vzdelávacích kurzoch a školeniach, o ponuke a dopyte na trhu práce na regionálnej úrovni, o obsahu 
pracovných miest a o zdrojoch financovania štúdií. Užívatelia môžu preskúmať svoje osobné záujmy 
a preferencie a porovnať ich s ponúkanými informáciami o vzdelávaní a zamestnaní. V priebehu 
prvých siedmich mesiacov existencie tejto webovej stránky bolo na ňu zaznamenaných 2,5 mil. 
prístupov. 

V Rakúsku sa každoročne konajú tri veľké veľtrhy zamestnanosti. Zahŕňajú odborné školenia, 
terciárne vzdelávanie a vzdelávanie pre dospelých. Pravidelne sa ich zúčastňujú tisíce ľudí vrátane 
stoviek odborných a obchodných spoločností, zamestnávateľov, odborov a vzdelávacích inštitúcií, 
pričom veľtrhy sú strategicky trhovo zamerané na školy a komunitu. 
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Služby verejnej zamestnanosti v Kanade presúvajú mnohé poradenské služby o zamestnaní 
komunitným spoločnostiam, ktoré lepšie vychádzajú v ústrety potrebám jednotlivých skupín: 
napríklad jednému rodičovi s dieťaťom alebo domorodým obyvateľom. Niektoré z týchto organizácií 
sa zameriavajú najmä na aktivity rozvoja kariéry, akými sú napríklad informačné služby, poradenstvo 
v oblasti zamestnanosti a semináre, zamerané na hľadanie pracovného miesta. Iné organizácie 
disponujú širokou škálou vzdelávacích, školiacich a komunitných funkcií. Niektoré z nich zamestnávajú 
profesionálov z tejto oblasti: mnohé však nie. 

V Španielsku má medzinárodná spoločnosť Altadis program rozvoja kariéry, ktorý je založený na 
rozsiahlej databáze kvalifikácie zamestnancov a popise existujúcich miest vo firme. Tí, ktorí sú do 
programu zahrnutí, sú pravidelne kontaktovaní za účelom interview a následného zhodnotenia 
ich kompetentnosti a využiteľnosti z hľadiska budúcich obchodných potrieb. Súčasťou programu 
plánovaného prepúšťania, ktorý je prerokúvaný s odbormi je ponuka poradenstva zamestnancom, 
pričom tieto služby na základe kontraktu ponúka externá spoločnosť. Na úspešné plnenia svojich 
úloh zamestnáva uvedená externá spoločnosť psychológa a absolventov ekonomických škôl. 

Vo Veľkej Británii bola na rozšírenie dostupnosti vzdelávania pre dospelých zriadené telefonická 
poradňa. Volajúcim ponúka služba s názvom learndirect informácie a rozsiahlu pomoc, týkajúcu 
sa kariéry. Zamestnanci v závislosti od charakteru ich práce disponujú dostatočnou kvalifikáciou 
na jednej z troch úrovní a môžu vyberať z vyše pol milióna vzdelávacích roku 1998, kedy bola 
poradenská linka založená, využilo jej služby viac než štyri milióny ľudí. Linka pomoci je dostupná 
a školiacich seminárov, uložených v on-line databáze. Od 365 dní do roka, od 8.00 do 22.00 hod. 
V SR realizuje poradenstvo i priame formy celoživotného vzdelávania množstvo štátnych, verejných 
i súkromných inštitúcií rôznou formou, dostupnou pre čo najširší okruh záujemcov. Takisto internetové 
portály po zadaní kľúčového slova ponúkajú konkrétne vzdelávacie možnosti a aktivity, množstvo 
akreditovaných kurzov si záujemcovia nájdu priamo na webových stránkach príslušných orgánov 
štátnej správy a ich priamo či nepriamo riadených inštitúciách i vo verejnej správe. Aj školy samotné 
ponúkajú možnosti ďalšieho vzdelania. Nastúpený trend celoživotného vzdelávania v tesnejšej 
spolupráci so zamestnávateľmi môže priniesť jeho pevnú integráciu vo využívaní možností prístupu 
k rôznym formám a obsahu vzdelávania pri hľadaní možnosti rekvalifikovať sa, či si kvalifikáciu 
zvýšiť, a tým rozšíriť svoje možnosti uplatniť sa v praxi. 

 ^ Myslíte si, že máme na Slovensku dostatok možností na vzdelávanie dospelých?
Áno, navyše príslušné informácie sú ľahko vyhľadateľné, dostupné podľa časových a finančných 
možností záujemcov. Táto otázka je zodpovedaná zároveň v predchádzajúcej odpovedi, pretože 
s ňou úzko súvisí.
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 Remeslá miznú,  
 práca ostáva

 ^

IDEÁLOM KAŽDÉHO JE ZAROBIŤ ČO NAJVIAC PEŇAZÍ  
ZA ČO NAJMENEJ ROBOTY

 ^ TEXT ] Gabriela Pastvová
 ^ FOTO ] TASR/Pavol Ďurčo, Radovan Stoklasa

 
Slovensko bolo odjakživa agrárnou krajinou pýšiacou sa veľkým prírodným bohatstvom a vďaka 
dostatku kameňa, rúd, hliny či dreva predurčené na remeselnícku činnosť. K najrozšírenejším 
remeslám patrili mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, krajčírstvo, hrnčiarstvo či obuvníctvo. Neraz 
sa dedili z otca na syna, ktorý hrdo napĺňal odkaz svojich predkov vytvárajúc jedinečnú hodnotu. 
Dôležitým faktorom zaručujúcim fungovanie tohto reťazca boli ľudia. Ľudia, ktorí sa neštítili práce, 
pretože vedeli, že nič nie je zadarmo. Nehľadali výhovorky uvedomujúc si, že ak chcú prežiť, môžu sa 
spoľahnúť len na svoje ruky. Na čo sa však spoliehajú mladí ľudia dnes?

 ^
ŽIADANÉ, ALE NECHCENÉ

Určite nechcú žiť z ruky do úst a zodrať sa robotou. Ideálom každého je zarobiť čo najviac peňazí za 
čo najmenej práce a s podporou rodičov sa primárne rozhodujú pre štúdium na gymnáziu. Neskôr 
väčšina gymnazistov putuje na humanitné fakulty našich univerzít, ktoré s vidinou zisku štedro 
rozširujú rady študentov a každý rok i neuplatniteľných absolventov. Je len mizivé percento filozofov, 
politológov či kulturológov, ktorí nájdu uplatnenie vo svojom odbore a často tak po škole končia na 
úradoch práce a pozíciách, ktoré sa vysnívaným povolaním rozhodne nazvať nedajú. Naopak, na 
Slovensku i v zahraničí je čoraz väčší dopyt práve po remeselníkoch a ľuďoch s odborným vzdelaním, 
ktorí môžu okamžite vstúpiť do pracovného procesu a netreba ich nanovo zaškoľovať. Mladí chýbajú 
najmä v odboroch mäsiar, pekár, mlynár, čalúnnik, kominár, obuvník, tesár, kachliar, rybár, umelecký 
kováč, nástrojár, hutník, zlievač či klampiar. Živnostníci sa snažia situáciu riešiť, hovoria o nej 
s učiteľmi či riaditeľmi škôl, ktorí v snahe o lepšiu atraktivitu medzi mladými ľuďmi premenúvajú 
učilištia na odborné školy. Prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik uviedol 
ako príklad Švajčiarsko, ktoré má podľa jeho slov najvyšší podiel učňovského školstva na tisíc 
obyvateľov. „Venujú tomu pozornosť a zamestnávajú v remeslách Švajčiarov,“ dodal. Alarmujúci 
pokles záujmu o remeslá podľa živnostníkov ohrozuje najmä sebestačnosť slovenskej ekonomiky. 
Východisko preto vidia v rozvoji remesiel, drobnej výroby a služieb.

 ^
ZA TREST

Klesá však aj kvalita učňov, ktorí sa na odborné školy dostávajú väčšinou len vtedy, ak ich nevzali 
inam. Nemajú veľkú motiváciu študovať, nieto ešte pracovať a popri nich stagnujú i učni, ktorí majú 
o odbor skutočný záujem. Problémom sú aj zastarané učebné pomôcky a postupy, ktoré sa používali 
pred rokom 1989, v dnešných reáliách však už uplatnenie nenájdu. Učilištia sú skrátka sprofanované 
a rodičom sa preto nemožno čudovať, že svoje dieťa pošlú radšej do lepšieho kolektívu, aj keď 
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je možno výnimočne zručné, zamerané viac prakticky než akademicky. Veď nech skúsi, hovoria si 
spoliehajúc sa na to, že šikovnejší spolužiaci toho ich školáka potiahnu dopredu. Mnohí vkladajú do 
svojho dieťaťa vlastné nesplnené sny a chcú mu zabezpečiť lepší život, než je ten ich. Cestu vidia 
v štúdiu na vysokej škole nehľadiac na jej kvalitu spokojní s tým, že ich trojkára tam s odretými 
ušami predsa len vzali. Nemyslia na dôsledky, na to, čo bude s ich dieťaťom po doštudovaní 
zbytočného odboru, ktorý spolu s ním študujú ďalšie tisíce iných. A vysoké školy? Tie sledujú hlavne 
svoj zisk, ktorý s pribúdajúcimi študentmi narastá. Pochopiteľne, nie všetky vysokoškolské odbory sú 
neperspektívne. Najväčšiu šancu uplatniť sa majú študenti informačných technológií a veľký dopyt 
je i po absolventoch Ekonomickej univerzity, Slovenskej technickej univerzity či Technickej univerzity 
v Košiciach. Problém je, že záujem mladých ľudí študovať technicky zamerané školy klesá, čím vzniká 
nepomer medzi dopytom na trhu práce a absolventmi. Študenti sa prikláňajú skôr k populárnym 
študijným programom, za ktoré označujú napríklad sociálnu prácu, manažment či právo. To môže 
spôsobiť, že našej ekonomike v krátkej budúcnosti začnú chýbať technicky a technologicky vzdelaní 
ľudia.

 ^
PLÁNOVANIE JE CESTA

V súčasnosti je teda školstvo hlavne o biznise a pri prijímacích skúškach sa viac cení kvantita než 
kvalita. Ak sa pozrieme na spôsob, akým sa spoločnosť starala o mladú generáciu pred rokom 1989, 
z dnešného pohľadu môžeme iba závidieť. Úroveň základných deväťročných škôl v Československu 
bola často na vyššej úrovni ako vo „vyspelých“ kapitalistických krajinách. Do veľkej miery tomu možno 
vďačiť sofistikovaným učebným osnovám a disciplinovanosti žiakov, o akej dnes môžu učitelia už len 
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snívať. Prepracovaný bol i systém stredných škôl a učňoviek pripravujúcich široké masy pracujúcich 
pre výrobný proces. Takmer každá väčšia fabrika mala takúto školu. Po maturite alebo s výučným 
listom mohol ísť človek priamo do zamestnania bez zbytočnej byrokracie a desiatok hodín behania 
po úradoch. Hoci v súčasnosti nie je veľmi populárne ani žiadané prejaviť súhlas s čímkoľvek pred 
rokom 1989, nemožno popierať výhody socialistického plánovania v školstve, ktoré sa odvíjalo od 
požiadaviek spoločnosti. Vďaka tomu ľudia študovali to, čo bolo potrebné pre hospodárstvo krajiny, 
ktorá bola omnoho sebestačnejšia ako dnes. Štát nevyhadzoval peniaze na bezplatné štúdium 
zbytočných odborov, neprodukoval to, čo nepotreboval. A to je predsa tajomstvo úspechu každej 
zdravej ekonomiky. O náznak plánovania sa pred pár rokmi pokúsil aj bývalý minister školstva Dušan 
Čaplovič. V roku 2013 presadil, aby sa na gymnáziá mohli hlásiť len žiaci, ktorí nemali na konci 
ôsmeho ani na polroku deviateho ročníka priemer horší ako 2,0. Skôr, než sa to stihlo uplatniť v praxi, 
skupina opozičných poslancov podala sťažnosť na Ústavný súd SR, a ten im vyhovel. „Nie je to o tom, 
že by sme nechceli kvalitnejšie a náročnejšie stredné školy, ale o tom, že vtedajší minister sa o to 
pokúšal spôsobom, ktorý nemal nijakú logiku a bol skôr šikanovaním detí,“ povedal v tejto súvislosti 
poslanec Miroslav Beblavý, v tom období prezlečený do kabáta grotesknej strany Sieť. Podľa neho 
je riešením ponechať školy, nech si pri prijímaní študentov uplatnia vlastný vzorec, čo znie logicky. 
Lenže prečo by malo gymnázium prijať len tridsať študentov a získať tak od štátu menej peňazí, 
keď má kapacitu na prijatie stopäťdesiatich žiakov? A tu sa opäť ostávame do začarovaného kruhu 
chamtivosti a mamony.

 ^
DEMOTIVUJÚCE OHODNOTENIE

Nechuť k fyzickej práci však nie je jediný dôvod, prečo mladým odborné vzdelanie nevonia. Dôležitým 
faktorom je i finančné ohodnotenie. Hoci sa postupne karta obracia a administratívne pozície sú 
hodnotené čoraz mizernejšie, mzda pekárov či stolárov je často takisto na zaplakanie. Mnohí preto 
vidia len dve riešenia – vydať sa do nežičlivých podnikateľských vôd, alebo odísť pracovať do 
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zahraničia, kde si remeselníkov cenia omnoho viac než u nás. A zatiaľ čo donedávna sme sa stretávali 
predovšetkým s odlivom mozgov, čoraz častejšie nám odchádzajú do zahraničia i šikovné ruky, 
ktorých je tu beztak málo. Nielen my, ale i ostatné krajiny V4 bojujú s týmto problémom. Maďarsko, 
Česko i Poľsko čelia po rokoch emigrácie do západnej Európy nedostatku kvalifikovanej pracovnej 
sily. Firmy z celej škály odvetví nemajú kým obsadiť voľné miesta. To ohrozuje ich ďalší rast aj rast 
ich ekonomík, ktorým sťažuje snahu o „dobehnutie“ Západu a vyrovnanie životnej úrovne v rámci 
Európskej únie. Firmy v regióne tak hľadajú potenciálnych zamestnancov v susedných chudobnejších 
štátoch, ktoré ešte nie sú členmi EÚ. Maďarský premiér Viktor Orbán plánuje import robotníkov 
z „kultúrne podobných“ štátov, ako sú Ukrajina a Srbsko. Niektoré maďarské potravinárske firmy už 
vyzvali vládu, aby pomohla farmárom počas zberu úrody a rozšírila program verejných prác, pretože 
nezamestnaní nie sú ochotní pracovať na poliach za často minimálnu mzdu. Maďarské firmy majú 
dnes dokonca problém prilákať robotníkov z rumunského regiónu, v ktorom žije početná maďarská 
menšina, pretože aj tí uprednostňujú lepšie platenú prácu v západnej Európe. Poľsko je na tom 
podobne. Od roku 1989 prišlo o vyše 2,5 milióna ľudí, ktorí za prácou odišli na Západ. Najväčším 
problémom na poľskom trhu práce bola vtedy vysoká nezamestnanosť a málo voľných pracovných 
miest. V súčasnosti je problém nájsť vhodného kandidáta. S nezamestnanosťou na úrovni 8,5 
percenta, ktorá je najnižšia za uplynulé štvrťstoročie, sa tak krajina spolieha, že prázdne miesta vo 
výrobe, logistike či stavebníctve zaplní viac ako milión robotníkov z Ukrajiny. Pripravuje nové pravidlá, 
ktoré im umožnia dlhší pobyt v krajine. Ekonómovia však varujú, že v dlhodobom horizonte môže 
exodus kvalifikovaných ľudí na Západ a ich nahradenie menej zručnými zamestnancami ohroziť 
celkovú kvalitu pracovnej sily v krajine, a tým odradiť zahraničných investorov. Nedostatok pracovnej 
sily má negatívny vplyv aj na schopnosť ekonomík v strednej Európe udržať si doterajší model rastu 
hospodárstva. Medzinárodný menový fond v júlovej správe uviedol, že čistá emigrácia zo strednej, 
východnej a juhovýchodnej Európy môže v rokoch 2015 až 2030 znížiť výkon hospodárstva celého 
regiónu až o 9 percent.

 ^
NEVYHNUTNOSŤ POPULARIZÁCIE

Ako teda remeslu a zároveň aj našej ekonomike pomôcť? Dá sa vôbec zachrániť? Odpovede na 
tieto otázky treba hľadať na všetkých úrovniach našej spoločnosti počnúc rodinou cez školy až 
po zamestnávateľov. Všetky tieto zložky totiž spolu navzájom súvisia a dopĺňajú sa. Najdôležitejší 
element je však štát, ktorý by sa o svojich obyvateľov mal vedieť postarať. K tomu patrí i pomoc 
podnikom, ktoré ľuďom dávajú prácu.
Pozitívnym signálom zo strany občanov sú iniciatívy vznikajúce na podporu tradičných remesiel. 
Jedným z nich je medzinárodný projekt Remeslo má zlaté dno organizovaný Oravským kultúrnym 
strediskom v Dolnom Kubíne, ktorého súčasťou je katalóg, kde našlo svoje miesto sedemdesiat 
ľudových tvorcov. Členený je podľa jednotlivých typov remesiel a podľa materiálu, ktorý je 
v konkrétnej remeselnej činnosti dominantný a tvorí reprezentatívnu vzorku súčasného stavu 
v oblasti ľudovoumeleckej tvorby. Katalógom Oravské kultúrne stredisko umožňuje spoznať a chrániť 
tradičné technológie, z ktorých mnohé pretrvávajú už stáročia, vyznačujú sa osobitým štýlom 
a stali sa kultúrnymi identifikátormi regiónov. Propaguje ich ako cenné prejavy a pomáha podpore 
a popularizácii ich nositeľov ako reprezentantov miestnej identity. Škola remesiel ÚĽUV sa taktiež 
stará o ochranu nášho nehmotného kultúrneho dedičstva, do ktorého patria i remeslá a vďaka tomu 
bola dokonca zapísaná i do Zoznamu UNESCO. Vzácnym združením je i Tovarišstvo historických 
remesiel a zručností, ktorého hlavným cieľom je propagovať a udržiavať staré remeselné tradície 
našich predkov. Okrem prezentácie a predaja organizuje Tovarišstvo aj remeselné dielne, kde si 
široká verejnosť môže vyskúšať výrobu jednoduchších výrobkov a dozvedieť sa o vývoji a spôsoboch 
ich použitia. Zaujímať sa o remeslo by sme sa však mali všetci. Je to nielen obrovský kus našej 
histórie a tradície, ktorú máme v krvi, ale i spôsob prežitia. Lebo úspešní sú iba tí, ktorí majú život 
naplnený prácou. Ak je navyše práca pre človeka potešením, vtedy je aj život šťastím. Aspoň podľa 
Maxima Gorkého.
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 Studia Academika Slovaca

 ^
STRUČNE Z DEJÍN SLOVENSKÉHO JAZYKA

Príchod Slovanov na naše územie začína asi začiatkom 6. storočia. Rozbor najstaršej slovnej zásoby 
ukazuje, že kultúrna a civilizačná úroveň Slovanov bola diferencovaná a bohatá už pri rozchode zo 
spoločných sídlisk.
Pred šírením kresťanstva u nás, pre misiou Konštantína a Metoda, jestvoval kultúrny jazyk len 
v ústnej podobe. Prvé kresťanské texty v domácom jazyku sa uplatňovali pri krste, modlitbách, 
spovedi a pod.. Bola to nová štylistická vrstva – kresťanská náboženská terminológia. 
Príchodom Konštantína a Metoda roku 863 na Veľkú Moravu vzniká hlaholika, druhým staroslo-
vien skym písmom bola cyrilika. Metod roku 880 v Ríme dosiahol, že pápež Ján VIII. povolil používať 
slovanský jazyk ako bohoslužobný. Formovalo sa tvaroslovie a hláskoslovie.

Od týchto čias prešiel náš materinský jazyk mnohými zmenami a vplyvmi. Deje sa tak i dnes, keď 
pokrok vedy a techniky, spoločensko-kultúrne vplyvy, geopolitické postavenie krajiny nutne musí 
ovplyvniť aj spôsob nášho vyjadrovania. Naša reč je životaschopná, bohatá na vyjadrenie reality.
V odbore jazykovedy sa stal hlavným vedeckým pracoviskom Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. O poznanie 
slovenčiny v zahraničí má predovšetkým Studia Academika Slovaca. Pracuje od roku 1965 pri FFUK 
ako letný seminár SJ a kultúry.

O JAZYKOCH

 ^ SOCHA CYRILA A METODA
 ^ (ZDROJ: WIKIMEDIA/CC)

 ^
V 13. A 14. STOROČÍ 

]sa začína formovať slovenská ná rod nosť 
so vznikom a upevňo va ním slovenského 
meštian stva a ze mianstva. Domáci 
jazyk bol po trebný na uplatnenie 
právnych a administratívnych potrieb 
týchto vrstiev spoločnosti. 

 ^
V 16. A 18. STOROČÍ 

]sa oblasť literatúry člení na evanjelickú 
– písanú po česky a katolícku, pri ktorej 
badať obrat k živej slovenskej reči. 

 ^
V 18. STOROČÍ 

]sa objavujú pokusy o kodifikáciu 
spisovnej slovenčiny spojené s menom 
Antona Bernoláka. Po ňom Ľudoví Štúr 
roku 1846 vydáva dielo Náuka reči 
slovenskej, kde gramatické javy chápe 
ako jednotu obsahu a formy.
 

Použitá lit.  
Slovenčina na dlani  
Zora Špačková 
2001 
 
Dejiny spisovnej 
slovenčiny  
prof. PhDr. Eugen 
Paulíny DrCs, 1982

Čítajte viac:  
https://ec.europa.eu/
epale/sk/content/nas-
jazyk-nasa-historia-i-
buducnost

Správy
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 Praktické využitie slovenčiny
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vo svojom vystúpení v Bratislave 
na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, informoval 
o podrobnostiach spolupráce ŠPÚ s krajanmi žijúcimi mimo územia Slovenska.

„Štátny pedagogický ústav vidí možnosti v oblasti odbornej pedagogickej pomoci Slovákom, 
ktorí dlhodobo žijú najmä v juhovýchodnej a západnej Európe, ako aj na americkom kontinente. 
Pre realizáciu takejto spolupráce vznikne v ŠPÚ predmetová komisia, v ktorej budú zastúpení aj 
odborníci, navrhnutí Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí z oblastí, kde žijú početnejšie slovenské 
komunity,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vo vystúpení pred delegátmi Stálej konferencie a doplnil, 
že spolupráca bude spočívať napríklad aj v rozšírení obsahu vzdelávania v povinných predmetoch 
základných škôl o dejinách a súčasnosti Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v obsahu učiva vo 
voliteľnom predmete pre stredné školy, ktorý bude zameraný najmä na možnosti praktického využitia 
informácií z prostredia zahraničných Slovákov pre potreby cestovného ruchu a obchodných služieb. 

„Keďže zo strany učiteľov detí slovenských rodičov, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, je záujem aj 
o didaktickú pomoc, budeme spolu hľadať riešenia aj pre takúto spoluprácu, napríklad v spoločnom 
vypracovaní učebníc a iných didaktických pomôcok,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

ŠPÚ už vyčlenil pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí desiatky odborných kníh pre účastníkov 
zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie ÚSŽZ, ako aj pre delegátov Stálej konferencie SR 
a Slovákov žijúcich v zahraničí 2016, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Bratislave.
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 Dva v jednom

 ^

JAMES WARHOLA PLÁNUJE ŽIVOT V BRATISLAVE A CHCE SA UČIŤ 
SLOVENSKÝ JAZYK

]
Od 12. Septembra do 10. februára 2017 má široká verejnosť možnosť navštíviť ZOYA MUSEUM 
v priestoroch Elesko Wine Park v Modre, kde budú vystavené diela Andyho Warhola a jeho synovca 
Jamesa Warholu.

Andy Warhol bol jedným z hlavných predstaviteľov Pop artu, vynikajúci maliar a grafik, filmový 
režisér a tiež fotograf. James Warhola, synovec spomínaného umelca je ilustrátorom a tiež autorom 
niekoľkých kníh ktoré sám napísal a doplnil svojimi kresbami. Jeho ilustrácie sú na viac ako 300 
obaloch kníh a sú plné fantázie a humoru./www.jameswarhola.com/

Vystavené diela Andyho Warhola sú zo zbierky Zoya Museum, ktorá je jednou z najväčších v strednej 
Európe a jej diela boli niekoľko krát zapožičané i do múzeí a galérii vo svete. Diela Jamesa Warholu 
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sú autorovým súkromným majetkom a kolekcia vystavená v Zoya Museum je výberom 
ilustrácii, ktoré autor namaľoval pre detskú knihu, ktorú sám ilustroval a aj napísal.

Kniha “Na návšteve u slávneho strýka” je Jamesovou spomienkou na nezvyčajne návštevy 
u Andyho a prezrádza tiež veselé príhody prežité v jeho dome v New Yorku.

Jedinečnosť pripravovanej výstavy je v prepojení dvoch autorov, ktorých spája nielen 
rodinné puto, ale tiež láska k výtvarnému umeniu. Azda najvýznamnejšou správou pri 
návšteve Bratislavy bolo, keď James Warhola oznámil, že má záujem natrvalo sa usadiť 
v Bartislave a plánuje učiť sa slovenský jazyk.

Názov výstavy: 

UNCLE ANDY

Trvanie výstavy: 

12. 9. 2016 – 10. 2. 2017

Andy Warhol 
(narodený 6. 8. 1928 

– zomrel 22. 2. 1987)

James Warhola 
(narodený 16. 3. 1955)
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 Slávni Slováci

 ^

  ANI BY STE NEVERILI, KOĽKO SVETOVO UZNÁVANÝCH  
 OSOBNOSTÍ MÁ KORENE NA SLOVENSKU

]
Nikomu azda netreba obzvlášť predstavovať filmovú Mekku, akou je Hollywood. Rovnako zbytočné 
je pripomínať hviezdy, ktoré v nej pôsobili alebo pôsobia: Audrey Hepburn, Angelina Jolie, Paul 
Newman alebo Jon Voight. Títo a mnohí ďalší, ktorí sa stali idolmi niekoľkých generácií, však 
majú niečo spoločné. V ich žilách koluje slovenská krv. 

 ^
ÚTLA KRÁSAVICA

Žiadny kasový trhák ani romantickú snímku 
si nevie už nikto predstaviť bez ženskej 
krásy. 4. mája 1929 sa narodila jedna 
z najkrajších a najúspešnejších filmových 
hviezd Audrey Hepburn. Pri nohách jej 
ležal celý svet. Pre mnohých predstavovala 
nový typ krásy, určovala módne trendy. 
K povinným filmom i dnes patrí - Raňajky 
u Tiffaniho. Aj keď toto útle žieňa má 
belgický pôvod, v žilách jej koluje aj trochu 
slovenskej krvi. Jej stará mama po otcovej 
strane sa volala Anna Welsová a narodila 
sa v dedinke Kovarce neďaleko Topoľčian. 
Podľa písomných prameňov vlastnila rodina 
Wellsovcov v Kovarciach cukrovar. Ten im 
vyhorel, a tak sa odsťahovali do zahraničia. 

 ^

PRVÁ EURÓPANKA 
V HOLYWOODE

Ďalšou, od Audrey trochu staršou filmovou 
divou, ktorá má slovenské korene, je Pola 
Negri, vlastným menom Barbara Apolónia 
Chalupcová. Narodila sa v Poľsku a Poliaci 
ju považujú za svoju, no nič to nezmení na 
tom, že jej otec Juraj Chalupec bol Slovák 
pôvodom z Nesluše. Pola sa preslávila 
ešte v začiatkoch kinematografie v ére 
nemého filmu. Cestu do Holywoodu jej 
otvorili úlohy v nemeckých nemých filmoch. 
Bola prvou Európankou, ktorú si filmový 
Hollywood pozval a stala sa najväčšou 
hviezdou nemého filmu. Krásavica Pola 
bola milenkou talianskeho herca Rudolpha 
Valentina, ale aj legendárneho Charlieho 
Chaplina.

 ^

POSLEDNÁ Z OBDOBIA 
“ZLATÉHO VEKU”

Hovorí vám niečo meno Lizabeth Scott? 
Vlastným menom sa volala Emma 
Matzová. Narodila sa slovenským emi gran-
tom Jánovi a Márii Matzovcom, ktorí boli 
rusínskeho pôvodu. Je jednou z posledných 
žijúcich hollywoodskych herečiek, ktoré 
patria do obdobia „zlatého veku“. Lizbeth si 
zahrala po boku takých zvučných mien ako 
Kirk Douglas, Elvis Presley alebo Humphrey 
Bogart. Patrí k najväčším hviez dam 
čiernobieleho filmu. Objavil ju filmový agent 
Charles Feldman, ktorý ju ako modelku 
videl na titulke časopisu Harper´s Bazaar.

 

 ^

JEDNA Z NAJKRAJŠÍCH ŽIEN 
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 ^

HOLLYWOODSKI  
FEŠÁCI

 ^
VÁŠNIVÝ PRETEKÁR

V tejto sekcii začneme tým najväčším 
kalibrom. Lámač ženských sŕdc, ale tiež 
idol, ktorému sa chcel podobať každý 
muž. Herec s nesmiernou charizmou Paul 
Newmann. Držiteľ Oscara, Zlatého glóbusu 
alebo Emmy má k Slovensku bližšie, ako by 
sa zdalo. Aj keď sa Paul narodil v Amerike, 
jeho matka (Terezia Fecková) bola z dediny 
Ptičie pri Humennom. Paul sa k svojim 
koreňom nikdy verejne nevyjadroval 
a Slovensko počas svojho života nenavštívil. 
Nemení to však nič na fakte, že svojím 
hereckým kumštom bavil celý svet, teda aj 
slovenského diváka. Spomeňme len filmy: 
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID, FRAJER 
LUKE, NIEKTO TAM HORE MA MÁ RÁD, 
či MAČKA NA ROZPÁLENEJ PLECHOVEJ 
STRECHE.

 ^
BÚRLIVÁK

Ďalší búrlivák a rebel, ktorého pôvod siaha 
na Slovensko, presnejšie do Jastrabieho 
pri Michalovciach je Steve McQueen. 
Rovnako ako Newman nenavštívil krajinu 
svojich predkov. Možno to vyplývalo aj zo 
skúsenosti z detstva, ktoré nemal ružové. 
Matka bola alkoholička, otec Štefan Ihnát 
ho vraj ponúkol na adopciu. Steve sa 
preslávil v nezabudnuteľnom westerne 
Sedem statočných. Zahral si v ňom po 
boku hviezd ako Charles Bronson, Horst 
Buchholz, Robert Vaughn či Yul Brynner. 
Práve posledne menovaný, Horst Buchholz 
a Steve McQueen ostali vo filme Sedem 
statočných nažive. 

PLANÉTY

Poďme ale do súčastnosti. Vamp, najsexi 
žena planéty či bohyňa krásy. Je to len 
zlomok prívlastkov, ktoré jej prisúdilil média 
a fanúšikovia. Filmová hviezda prvej triedy, 
ktorú má na plagáte a v predstavách 
azda každý muž - Angelina Jolie. Keď 
si večer zapneme televíziu a vidíme 
Angelinu v akčnej scéne filmu Lara Croft 
alebo odfotenú paparazzom v časopise 
po boku Brada Pitta, asi nikomu z nás ani 
len nenapadne, že by v jej žilách mohla 
prúdiť slovenská krv. Predstavte si, že 
je to tak. Jej prastarý otec Juraj Vojta 
pochádzal z Košíc. Bol starým otcom ešte 
väčšej hollywoodskej hviezdy Jona Voighta, 
Angelininho otca, ktorý je držiteľom Oscara 
(Polnočný kovboj) a troch Zlatých Glóbusov.
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 ^

CHARIZMATICKÝ  
DETEKTÍV

Havajská košeľa, bejzbalová čapica, červené 
Ferrari. Tí skôr narodení si určite budú 
pamätať detektíva Thomasa Magnuma zo 
seriálu Magnum P. I., ktorého stvárnil Tom 
Selleck. Za túto úlohu získal cenu Emmy. 
Charizmatický herec má k Slovensku veľmi 
blízko. Jeho otec, Robert Sellesk, pochádzal 
z východného Slovenska. Vo svete preslávila 
Toma i úloha jedného z troch slobodných 
mužov v komédii, Traja muži a nemluvňa. 
Zahral si tu po boku Steva Guttenberga 
a Teda Dansona.

 ^

HVIEZDA, KTORÁ SA HLÁSILA 
K SVOJMU PÔVODUS

Ďalšieho populárneho filmového detektíva 
Spensera zo seriálu s rovnakým názvom 
určite zaregistroval aj slovenský divák. 
Nás môže tešiť, že hlavnú úlohu si zahral 
populárny americký herec so slovenskými 
koreňmi Robert Urich. Na Robertovi je 
mimoriadne sympatické to, že na rozdiel od 
Newmana alebo McQueena nemal problém 
sa prihlásiť k svojím predkom. Urobil tak 
napríklad v talk show Larryho Kinga. 

Hercovi starí rodičia Peter a Terézia Juričovci 
pochádzali z východneho Slovenska z obce 
Lukov v okrese Bardejov. Robertov otec bol 
Rusín a matka pochádzala zo západného 
Slovenska. Urich je známy hlavne zo se riá-
lov. Jeho najplodnejším obdobím boli roky 
1980 až 1990. No najviac ho preslávila 
úloha detektíva Spensera. Za svoje herecké 
výkony bol niekoľkokrát nominovaný na 
ocenenie Zlatý Glóbus. Na hollywoodskom 
chodníku slávy teda nechýba ani jeho 
meno.

 ^

LEGENDÁRNY  
ROCKER

John Bon Jovi si zahral v niekoľkých fil-
mových snímkach, patrí však k hudobným 
legendám. Hity ako One Wild Night Live 
alebo Blaze of Glory patria k tomu naj-
lepšiemu vo svetovej hudbe. Neuveríte, aj 
tento fenomenálny muzikant má slovenské 
korene. Bon Jovi si svoje súkromie chráni 
ako oko v hlave, no z dostupných prameňov 
je zrejme, že hudobníkov otec mal sicílske 
a slovenské korene.

 O JAZYKOCH
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Svet sa však netočí iba okolo Holywoodu. Nasledujúci zoznam je iba malým zlomkom ďalších svetových 
velikánov, ktorí sa presadili vo filme, hudbe, vede či obchode. So Slovenskom ich nespájali iba predkovia, ale 
mnohí sa sami ku krajine hlásili ako k miestu, kde sa narodili alebo kde vyrastali. 

Mnohí z nás povedia: “Veď tí ľudia nemajú ani poňatia, čo alebo 
kde je Slovensko a s touto krajinou majú pramálo spoločné.” Mnohí 
z nás majú určite pravdu. Nemeniteľným historickým aj štatistickým 
faktom však je, že životné okolnosti prinútili veľa Slovákov, aby 
opustili svoju krajinu a hľadali zázemie a perspektívu v cudzine. 
Nebyť toho, v živote by sme nevideli filmy s Paulom Newmanom, 
Roberton Urichom, neobdivovali diela Andyho Warhola a svet by bol 
bez prevratných technológii.

 O JAZYKOCH

   HUDBA, FILM A UMENIE
Jim Caviezel – herec

Scarlett Chorvat – herečka

Steve Ditko – spoluautor Marvelových komiksov,  
z ktorých vzišiel napríklad Spiderman

John Ondrasik – člen hudobnej skupiny  
“Five for Fighting”

Ivan Reitman – filmový režisér

Andy Warhol – umelec, majster pop artu

John Dopyera – slovensko-americký vynálezca, podni-
kateľ, medzi jeho vynálezy patrí rezonančná gitara “dobro”

Robert Vano – svetovo uznávaný fotograf

Dežo Hoffmann – dvorný fotograf  
legendárnych Beatles

      POLITIKA
William T. Dzurilla - 
medzinárodný právnik, pôsobiaci na 
Najvyššiom súde v USA

Judy Baar Topinka – 
Republikánska politička v Ilinois

Jesse Ventura – wreslinogvý 
zápasník a 38 guvernér Minesoty

   OBCHOD
John D. Hertz  
– podnikateľ, filantrop 
V Chicagu založil spoločnosť 
Yellov Cab Company, známe 
žlté taxíky.

        VEDA  
   A MEDICÍNA
Daniel Carleton Gajdusek 
– Nositeľ Nobelovej ceny za objav 
vírusov s dlhou inkubačnou dobou

Ivan Alexander Getting – 
stál pri vývoji GPS

      ARMÁDA
Štefan Banič – vynálezca, 
vynašiel padák

Eugene Cernan – námorný 
dôstojník, astronaut NASA zapojený 
do programu Apollo

Michael Strank – Seržant, 
ktorý sa stal národným symbolom 
amerického hrdinu, vztyčoval 
zástavu na ostrove Iwo Jima.

      ŠPORT
Pete Latzo – boxer

Stan Mikita – hokejista

Peter Šťastný – hokejista
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 Nórčina: 
 Kľúč ku škandinávskym jazykom

 ^

AK VIETE PO NÓRSKY, MÁTE VEĽKÚ ŠANCU ÚSPEŠNE KONVERZOVAŤ  
SO ŠVÉDMI ALEBO ROZUMIEŤ DÁNSKYM NOVINÁM

Znalosť anglického jazyka v dnešnej dobe považuje stále viac zamesntávateľov za samozrejmosť. 
Vďaka vzdelávaciemu systému, cestovaniu a kultúrnej dominancii anglosaského sveta angličtinu 
ovláda väčšina mladej generácie aj na Slovensku. Jej neznalosť je teda pri mnohých pracovných 
miestach vážnym handicapom, no aj dobrá úroveň angličtiny vám už dnes na pracovnom trhu 
nezagarantuje takú komparatívnu výhodu ako kedysi. Nemčina, francúzština, ruština a španielčina 
tiež patria medzi jazyky, ktorých znalosť je na slovensku pomerne rozšírená. Ak chcete teda dnes pri 
pohovore jednoznačne zaujať, znalosť netradičného jazyka zabezpečí, že práve váš životopis medzi 
ostatnými zažiari.

 ^
PREČO ŠKANDINÁVSKE JAZYKY?

Severogermánskymi jazykmi rozpráva asi 20 miliónov Európanov. Len marginálna časť z nich hovorí 
po islandsky či faersky, väčšina z nich hovorí jedným z troch škandinávskych jazykov, ktorými sú 
švédčina, dánčina a nórčina. Niekoho by mohol práve tento fakt odrádzať od ich štúdia. Prečo sa 
učiť jeden z jazykov, ktorý používa tak málo ľudí? Treba sa na to pozrieť najmä z ekonomického 
hľadiska. Švédsko, Nórsko aj Dánsko sa dlhobodo umiestňujú v prvej dvadsiatke svetových ekonomík 
s najvyššou mierou konkurencieschopnosti. Ich firmy operujú v celej Európe, Slovensko nevynímajúc. 

 O JAZYKOCH

Zdroje

Čítajte viac:  
https://ec.europa.eu/
epale/sk/resource-
centre/content/
norcina-kluc-ku-
skandinavskym-
jazykom
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Jeg liker 
ikke vodka

Tusen  
takk

vi elsker 
svenskene 

Hjelp meg, 
vær så snill!

Hjelp meg, 
vær så snill!

vi har 
sommer

God dag!

jeg elsker 
deg

norsk 
språk

So škandinávskymi firmami sa dostanete do kontaktu či už nakupujete oblečenie v H&M alebo 
Lindexe, nábytok v sieti IKEA, či rôzne drobnosti v obchodoch Flying Tiger. A to hovoríme iba 
o značkách, ktorých prítomnosť si všímame na každodennej báze; na Slovensku pôsobia v rôznych 
odvetviach tucty ďalších veľkých severských firiem. Napriek tomu, že Severania majú spomedzi 
Európanov tradične najlepšiu znalosť angličtiny, vaša znalosť škandinávskeho jazkyka môže byť tým 
rozhodujúcim faktorom, ktorý vám miesto v škandinávskej firme zabezpečí. Ak sa teda rozhodnete 
naučiť jeden z troch zmienených jazykov, určite získate viac, ako len pôžitok z objavovania fascinujúcej 
severskej kultúry.

 ^
PREČO NÓRČINA?

Nie je ľahké predložiť analógiu, ktorá by Slovákovi spoľahlivo ilustrovala príbuznosť medzi 
škandinávskymi jazykmi. Na vzťah medzi švédčinou a nórčinou sa často používa prirovnanie 
k češtine a slovenčine, no skutočnosť je omnoho komplikovanejšia. Ak uvažujete nad tým, ktorý 
zo škandinávskych jazykov sa naučiť, určite nebude na škodu, ak sa naučíte po švédsky alebo po 
dánsky. No ak je vašou ambíciou časok zvládnuť na istej úrovni všetky tri škandinávske jazyky, potom 
je pre vás nórčina jasnou voľbou. Výskumy ukazujú, že Nóri najlepšie rozumejú iným Škandinávcom. 
Pramení to z historického vývoja. Nóri totiž strávili viac ako 400 rokov pod dánskou nadvládou. 
Dánčina bola na území Nórska do 19. storočia spisovným jazykom a teoreticky ním zostala dodnes. 
Bokmål – jeden z dvoch typov spisovnej nórčiny, ktorý preferuje až 90 % Nórov – je totiž len 
zreformovanou verziou spisovnej dánčiny. Ak sa teda naučíte po nórsky, zistíte, že napriek viacerým 
zmenám v gramatike a hláskovaní porozumiete dánskemu písanému textu bez toho, že by ste sa 
niekedy predtým dánčine venovali. Výslovnosť je však to, čím sa dánčina a nórčina radikálne líšia. 
Dáni vyslovujú niektoré skupiny hlások diametrálne odlišne – napriek tomu, že v písanom texte 
ich zaznamenávajú rovnako ako Nóri – a vo svojej výslovnosti celkoho aplikujú pravidlá, ktorých 
vinou sa ako čerstvý študent nórčiny s Dánom asi veľmi neporozprávate. Avšak fonológia a slovná 
zásoba nórčiny a švédčiny je veľmi podobná. Preto sa napriek veľkým odlišnostiam v písanom jazyku 
Nóri a Švédi medzi sebou dokážu dohovoriť. Nórčina je teda ideálnym odrazovým mostíkom do 
škandinávskeho sveta pre každého, kto si doň želá vstúpiť.

https://www.kurzy.sk/kurzy/44252/kurz-skandinavskych-jazykov-norcina-svedcina-
dancina-fincina-kurz-bratislava

 O JAZYKOCH
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 ^
BILANCIA TÝŽDŇA CELOŽIVOTNÉHO UČENIA

V Týždeň celoživotného učenia prebehol už po šiestykrát a to v období od 17. do 23. októbra 
2016. Cieľom podujatia bolo upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie 
občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom 

Slovensku.
Počas toho týždňa sa uskutočnila diskusia Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v spolupráci 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami 
verejných, súkromných a neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých s názvom 
,,Okrúhly stôl - vzdelávanie dospelých.“ 
Účasť na okrúhlom stole bola nízka, rovnako ako na nadväzujúcom workshope Vzdelávanie dospelých 
a zamestnanosť, ktorý sa konal na druhý deň. Odporúčame organizátorom zapojiť viaceré subjekty 
do organizácie takej dôležitej udalosti, ktorou sa Slovensko reprezentuje pred zástupcami Komisie 
a ďalšími dôležitých európskych inštitútmi. 
K ostatnému priebehu podujatí v rámci TCU sa osobne vyjadriť nemôžem, keďže som sa ich osobne 
nezúčastnila, ale stručne ich pre vás zhrniem.
Pri príležitosti 25. výročia založenia Inštitútu bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, 
n.o. sa konalo odborno-spoločenské stretnutie ,,Minulosť, súčasnosť a budúcnosť finančného 
vzdelávania.“ 
V tomto termíne sa konal i cyklus prednášok s tematikou ,,Podvody páchané na senioroch.“ 
Predmetom boli témy ako sa nestať obeťou podvodu, podomový predaj, vnuk v núdzi, operácia 
príbuzného, nátlakové predajné akcie, falošný elektrikár a podobne. Pre cieľovú skupinu seniorov 
bola určená aj prednáška so zameraním sa na špecifiká výživy u seniorov – ,,Fenomén výživy.“
Pre pracovníkov kultúrno-osvetovej organizácie bol zrealizovaný seminár ,,Strategický manažment 
v kultúre - vytvorenie základného štandardu kultúrnej inštitúcie.“
,,Kritické myslenie ako kľúčová zručnosť pre celoživotné učenie“ bol interaktívny workshop, 
v ktorom prostredníctvom rôznych aktivít účastníci rozvíjali svoje kritické myslenie – jeden z hlavných 
východísk pre učenie (sa) a vzdelávanie.
Okrem vyššie uvedených podujatí sa v priebehu Týždňa celoživotného učenia uskutočnilo mnoho 
iných zaujímavých akcií rôzneho charakteru, cez semináre, prednášky, workshopy až po tvorivé 
dielne. Napríklad:

 ● výstava fotografií absolventov študijného odboru DIGITÁLNA FOTOGRAFIA II,
 ● Webinar – Ako robiť úspešný webinar,
 ● Charitatívny PubQuiz pre BIVIO,
 ● prednáška s názvom ,,Viem sa správne učiť?“
 ● Celoživotné učenie ako cesta k zamestnanosti,
 ● tvorivé dielne s environmentálnou tematikou ,,Plastový odpad nie sú smeti“,
 ● vzdelávacie podujatie ,,Metodika efektívneho vedenia tímov“.

Všetky workshopy, prednášky, diskusie alebo otvorené hodiny, ktoré boli predmetom Týždňa 
celoživotného učenia nájdete tu. 

 ^

VIAC AKO 7 Z 10 SLOVÁKOV SI DOPĹŇA VZDELANIE  
KVÔLI ZAMESTNANIU AJ PO ŠKOLE 

Pre 73 % Slovákov neznamená výučný list, maturita, alebo vysokoškolský diplom koniec vzdelávaniu. 
Až 85 % ľudí totiž verí, že nové vedomosti im otvárajú cestu k lepšiemu životu a zaistia im tiež 
lepšiu pracovnú pozíciu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Pioneer Investments.

Viac ako sedem z desiatich oslovených Slovákov priznalo, že si vzdelanie dopĺňa aj po ukončení 

ZO SLOVENSKA V KRÁTKOSTI

Zdroje

Čítajte viac:  
https://ec.europa.eu/
epale/sk/resource-
centre/content/
bilancia-tyzdna-
celozivotneho-ucenia
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školskej dochádzky. Nové vedomosti a zručnosti pritom získavajú rôznymi spôsobmi. Tretina 
opýtaných uviedla len obmedzené vzdelávania v rámci zamestnaneckých školení, asi 40 % sa však 
snaží vzdelávať aj mimo tento rámec. Výrazne viac ľudí sa pritom zdokonaľuje iba vo vedomostiach 
v oblasti svojej obživy, len zhruba každý piaty sa snaží vzdelávať aj v aktivitách, ktoré s ich 
zamestnaním nesúvisia. Asi štvrtina Slovákov, teda 27 % uviedlo, že od dokončenia školy žiadnu 
ďalšiu vzdelávaciu aktivitu neabsolvovala.

Jednou z oblastí, v ktorej majú Slováci dlhodobo rezervy a teda aj priestor pre ďalšie zdokonalenie, 
je však finančná gramotnosť. V tejto oblasti vie pojem finančná gramotnosť správne definovať 83 % 
opýtaných, do praxe ale správne zásady preberá málokto. “Napriek tomu, že tak vysoké percento 
populácie má povedomie o tom, čo je finančná gramotnosť, medzi teóriou a praxou stále existuje 
priepasť,” skonštatoval manažér spoločnosti Miroslav Ovčarik. Väčšie oboznámenie sa s finančnými 
nástrojmi by pritom podľa jeho slov ľuďom mohlo pomôcť nielen pri zostavovaní správne vyrovnaného 
rodinného rozpočtu, ale tiež viesť k väčšej obozretnosti napríklad pri čerpaní najrôznejších pôžičiek.
Prieskum pre Pioneer Investments zrealizovala spoločnosť Stem Mark v júli 2016 na vzorke 500 
mužov a žien vo veku 18 – 60 rokov. 

 ^

EÚ: SYSTÉMY VZDELÁVANÍA A ODBORNEJ PRÍPRAVY  
BY MALI DBAŤ AJ NA NOVÝCH MIGRANTOV 

Európska komisia zverejnila “Monitor vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2016” prináša 
informácie o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov EÚ v tejto oblasti, zároveň sa však v ňom 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich vzdelávacie systémy boli inkluzívnejšie, 

najmä pokiaľ ide o integráciu nových utečencov a migrantov.
V Monitore exekutíva EÚ analyzuje súčasnú situáciu systémov jednotlivých členských krajín 
a naznačuje, že členské štáty majú pred sebou dvojitú úlohu – zabezpečiť primerané finančné 
investície a poskytovať kvalitné vzdelávanie pre mladých ľudí bez ohľadu na prostredie, z ktorého 
pochádzajú, vrátane utečencov a migrantov. 
Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti pripomenul, 
že systémy vzdelávania majú kľúčovú úlohu pri riešení problémov, akými sú pretrvávajúca 
nezamestnanosť mladých ľudí a pomalý hospodársky rast, dôležité sú však aj pri nových výzvach, 
akou je utečenecká kríza.

“Vzdelávanie môže svoju úlohu plniť len vtedy, ak prináša dobré výsledky. Dnes viac ako kedykoľvek 
predtým musíme zabezpečiť, aby vzdelávanie umožnilo mladým ľuďom stať sa aktívnymi 
a nezávislými občanmi a nájsť si prácu, ktorá ich bude napĺňať. Nejde len o zabezpečenie udržateľného 
rastu a inovácie, ale aj o spravodlivosť,” skonštatoval Navracsics.
Komisia podporuje členské štáty pri reforme a zlepšovaní ich systémov vzdelávania prostredníctvom 
spolupráce v oblasti politík, referenčného porovnávania a financovania programov, ako je program 
Erasmus+. Monitor je neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti. Tým, že predstavuje množstvo 
politických opatrení, ktoré boli odskúšané v praxi, a podporuje dialóg, pomáha členským štátom pri 
zlepšovaní ich systémov vzdelávania. 

Pokiaľ ide o investície do vzdelania, z najnovších údajov Monitora - za rok 2014 - vyplýva, že verejné 
výdavky na vzdelávanie v EÚ začali opäť rásť po troch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu. 
Celoeurópske verejné investície do vzdelávania vzrástli o 1,1 percenta ročne. Nárast investícií 
zaznamenali asi dve tretiny členských štátov. V šiestich krajinách bol tento nárast vyšší ako päť 
percent (Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rumunsko a Slovensko). Desať členských štátov 
v roku 2014 znížilo výdavky na vzdelávanie v porovnaní s rokom 2013 (Belgicko, Cyprus, Estónsko, 
Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko).

73%

27%
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Zároveň je podľa Európskej komisie potrebné vynaložiť väčšie úsilie, aby sa systémy vzdelávania stali 
inkluzívnejšími, lebo vzdelávanie je významnou hybnou silou integrácie mladých ľudí z prostredia 
migrantov. V roku 2015 sa v tejto kategórii zaznamenala vyššia miera predčasného ukončenia 
školskej dochádzky (19 percent) a nižší počet absolventov terciárneho vzdelávania (36,4 percent) 
než v prípade domáceho obyvateľstva (10,1 percenta a 39,4 percent).

To znamená, že členské štáty potrebujú zintenzívniť svoje úsilie, a to najmä vzhľadom na nárast 
počtu utečencov a migrantov, ktorí prichádzajú do EÚ (1,25 milióna osôb v roku 2015 v porovnaní so 
400.000 osobami v roku 2013). Približne 30 percent novoprichádzajúcich osôb je mladších ako 18 
rokov a väčšina z nich má menej ako 34 rokov. Vzhľadom na ich mladý vek je vzdelanie mimoriadne 
účinným nástrojom pri podpore ich integrácie do spoločnosti.
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy analyzuje hlavné problémy európskych vzdelávacích 
systémov a predstavuje politické opatrenia, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na spoločenské 
potreby a potreby trhu práce.

NÁRAST POČTU ŽIADATEĽOV O AZYL V EURÓPE
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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 
30. november 2016.

 ^
TERMÍN

]

SÚŤAŽ

 ^
PODMIENKY ÚČASTI 

]
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Zamestnanosť, 
sociálne záležitosti 
a začlenenie

ZAPOJ SA DO EURÓPSKEHO TÝŽDŇA 
ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

OBJAV 
SVOJ TALENT!

ZORGANIZUJTE VLASTNÉ PODUJATIE/AKTIVITU – Usmernenia

 ͭ ČO JE EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH 
ZRUČNOSTÍ?

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, 
ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na 
zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom 
kombinácie podujatí organizovaných v celej Európe na miestnej, regi-
onálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zapoja 
do týždňa zručností, budú mať možnosť podeliť sa o príklady excelent-
nosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie 
metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na podporu učňov-
skej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie zručností a rekvalifikáciu či 
príklady trvácnych partnerstiev medzi podnikmi a svetom vzdelávania.

 ͭ KEDY SA BUDE KONAŤ?

Európsky týždeň odborných zručností oficiálne začne na 
otváracom podujatí, ktoré sa bude konať 5. decembra v Bruseli. 
Odovzdávaním ocenení v Bruseli 9. decembra sa Európsky týždeň 
odborných zručností ukončí.

Počas týždňa sa súbežne uskutočnia podujatia na európskej, vnútroštát-
nej, regionálnej a miestnej úrovni, a aj v ďalších zapojených krajinách.

Všetky úspešné podujatia v roku 2016 zorganizované vo všet-
kých kútoch Európy (vrátane podujatí organizovaných pred týždňom 
zručností) sa zverejnia na sociálnych sieťach, webových lokalitách, 
v publikáciách, videách a na fórach.

 ͭ KTO SA ZAPOJÍ?

Európsky týždeň odborných zručností je otvorený všetkým orga-
nizáciám z ktoréhokoľvek z 28 členských štátov EÚ, členských 
štátov Európskeho združenia voľného obchodu (Nórsko, Island, 
Lichtenštajnsko a Švajčiarsko) alebo kandidátskych krajín.

Do Európskeho týždňa odborných zručností sa môžete zapojiť, ak 
ste študent, učiteľ alebo školiteľ odborného vzdelávania a prí-
pravy, združenie mládeže alebo študentov, poskytovateľ odbor-
ného vzdelávania a prípravy, spoločnosť, verejné alebo súkromné 
služby zamestnanosti, výskumník, kariérny poradca, rodičovské 
združenie, miestny/regionálny/vnútroštátny orgán, think tank, 
obchodná komora, sociálny partner alebo iná záujmová sku-
pina v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, prípadne ich 
zastupujete.

POZVÁNKA
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Európsky týždeň 
odborných zručností

2016

5. – 9. decembra 2016

Zamestnanosť, 
sociálne záležitosti 
a začlenenie

ZAPOJTE  SA  DO EURÓPSKEHO 
TÝŽDŇA ODBORNÝCH ZRUČNOST Í !

Európsky týždeň odborných zručností sa ako prvé podujatie 

tohto druhu bude konať v Bruseli a v celej Európe od 5. 

do 9. decembra 2016. Zistite, ako odborné zručnosti môžu na 

všetkých úrovniach podporovať inováciu a konkurencieschopnosť 

a súčasne posilňovať vyhliadky ľudí na zamestnanie.

Týždeň nabáda zainteresované strany z celej EÚ a partnerských 

krajín, aby pred začatím a počas tohto týždňa zorganizovali 

vlastné súvisiace podujatia na miestnej, regionálnej či 

vnútroštátnej úrovni. Medzi obľúbené nápady patria tematické 

konferencie, kampane alebo dni otvorených dverí o počiatočnom 

a ďalšom odbornom vzdelávaní, napr.:

 ■ súťaž EuroSkills 2016 v Göteborgu vo Švédsku 

(30. novembra – 4. decembra);

 ■ spoločnosti a školy organizujú dni otvorených dverí pre 

účastníkov vzdelávania a ich rodiny;

 ■ Cedefop organizuje fotografickú súťaž online.

Pozrite si našu webovú stránku a zistite, ako sa môžete 

zúčastniť na podujatí alebo zorganizovať vlastnú aktivitu počas 

Európskeho týždňa odborných zručností.

Ďalšie informácie

Európsky týždeň odborných zručností
5. – 9. decembra 2016

Webová stránka:  
http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek

E-mailová schránka:  
EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

Twitter: #EUVocationalSkills

Súvisiace iniciatívy

Nový program v oblasti zručností pre Európu
Záruka získania zručností
Európske združenie učňovskej prípravy
Európsky pakt pre mládež
Záruka pre mladých ľudí
Erasmus+
Európsky sociálny fond
Drop‘pin@EURES
Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Partneri

Cedefop (Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania)
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
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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

VET week   5. – 9. 12. 2016

across an interesting article about VET in Slovakia

Národný ústav celoživotného vzdelávania počas VET week – Týždeň odborného vzdelávania zrealizuje 
dva workshopy v Banskej Bystrici a v Bratislave k podnikateľským zručnostiam a k IKT, prezentácia na 
sociálnych sieťach a ich využívanie.

15

Podujatia

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

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


