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Aktuality 
 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016 

opätovne uvádzajú odporúčanie, aby sa „pedagogickému 

zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva 

špecializovanú  činnosť výchovného poradcu, zostavil týždenný 

rozvrh hodín tak, aby mal vytvorený dostatočný priestor na 

vykonávanie svojej činnosti“. Pochváliť treba aj podporu 

„zvyšovania profesijných kompetencií výchovného poradcu 

(kontinuálne vzdelávanie, účasť na národných projektoch, 

odborných seminároch a konferenciách, činnosť v stavovských 

organizáciách a pod.)“.  

V súvislosti s implementáciou prvkov duálneho vzdelávania do 

nášho výchovno-vzdelávacieho systému (zákon č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave nadobudol účinnosť 1. 4. 2015, 

v praxi sa však výraznejšie prejaví až od septembra 2015) POP 

pripomínajú, že cieľom zákona je „umožniť plynulý prechod zo 

vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov 

stredných odborných škôl na trhu práce“. Napriek tomu, že 

v tomto zákone o výchovnom či kariérovom poradenstve nie je ani 

zmienka, sme presvedčení, že bez výdatnej pomoci výchovných 

poradcov, najmä na základných školách, sa duálne vzdelávanie 

bude presadzovať veľmi ťažko a pomaly.  
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V časti venovanej školským zariadeniam výchovného poradenstva 

a prevencie sa ich zriaďovateľom odporúča o. i. „podporiť rozvoj 

kariérneho poradenstva pre osoby so zdravotným postihnutím“, 

pričom „Národný program rozvoja životných a pracovných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020“, 

na ktorý sa toto odporúčanie odvoláva,  ako spôsob plnenia 

uvádza „zabezpečiť medzirezortnú spoluprácu pri zvyšovaní 

zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím; finančné, 

personálne a materiálno-technické zabezpečenie poradenstva pre 

osoby so zdravotným postihnutím, príp. aj ich zákonných 

zástupcov, v oblasti voľby povolania a prípravy na povolanie vo 

všetkých fázach“.  

POP v prílohe č. 3 spomína aj všetky aktuálne a v tomto čase 

zväčša už dobiehajúce národné projekty spolufinancované 

z prostriedkov operačného programu vzdelávanie – z nášho 

pohľadu sú zaujímavé najmä KomPrax; PRAKTIK; Tvorba Národnej 

sústavy kvalifikácií; Rozvoj stredného odborného vzdelávania; 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 

výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca 

s talentami; Komplexný poradenský systém prevencie a 

ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

O výstupoch projektov relevantných z hľadiska kariérového 

poradenstva budeme informovať v jesennom čísle nášho časopisu 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. 
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Vysokoškoláci do praxe 

Portál Lepšie školy (www.lepsieskoly.sk) vznikol v rámci projektu Vysoké školy ako motory 

rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorého základným cieľom „je prispôsobiť vysokoškolské 

vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych 

foriem vzdelávania, rozvoja aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom pri 

tvorbe nových študijných odborov a programov a pri racionalizácii a skvalitnení 

existujúcich študijných odborov a programov vysokých škôl a pri procese výučby; a 

zvýšením zapájania vysokých škôl do medzinárodnej spolupráce“ (zdroj: www.minedu.sk). 

Samotný portál Lepšie školy je síce ešte len v testovacej prevádzke, no už teraz možno povedať, že bude významným 

pomocníkom nielen pre tých, ktorí stoja na prahu svojej druhej smerovej voľby, ale aj pre všetkých, ktorým záleží na 

ďalšom rozvoji a skvalitňovaní terciárneho vzdelávania na Slovensku.  

Informácie obsiahnuté v Prognóze vývoja trhu práce do roku 2023 z hľadiska uplatnenia absolventov vysokých škôl, 

ktorá je k dispozícii na stránke portálu, majú pomerne vysokú vypovedaciu hodnotu, ostáva len veriť, že sa stanú 

predmetom záujmu tých, ktorým sú určené a aspoň trochu prispejú k zreálneniu ich kariérových rozhodnutí.  

O konferencii s názvom "Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov?", 

ktorá sa v rámci spomínaného projektu uskutočnila 12. 2. 2015 v Bratislave, sa môžete viac dozvedieť tu. 

 

CEDEFOP a EUROFOUND oslavujú 40 rokov 

Dve zaujímavé európske organizácie oslavujú v roku 2015 svoje 40. výročie, dovolili by sme si vám ich preto aspoň 

krátko predstaviť. CEDEFOP a EUROFOUND sú dve z vyše 40 agentúr Európskej únie. Obe organizácie sú 

decentralizované agentúry, ktorých cieľom je napomáhať európskym inštitúciám vytvárať a implementovať politiky, 

ako aj podporovať spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami vytváraním a poskytovaním expertíz. 

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training – Európske centrum pre rozvoj odborného 

vzdelávania) je európskym referenčným centrom pre oblasť odborného vzdelávania, ktoré podporuje tvorbu 

európskych politík v tejto oblasti. Analýzy a expertízy, ktoré poskytuje, identifikujú trendy a výzvy v tejto oblasti, 

poukazujú na význam odborného vzdelávania a prípravy a pod. CEDEFOP má bohatú knižnicu publikácií a 

informačných zdrojov (http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources).  

http://www.lepsieskoly.sk/
http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/
http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/konferencia-ako-efektivne-prepajat-vysokoskolske-vzdelavanie-s-potrebami-zamestnavatelov/
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources
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Začiatkom tohto roka centrum vydalo tzv. Informačné vyhlásenie (Brífing note) s pomerne alarmujúcim názvom 

„Career guidance in unstable times: linking economic, social and individual benefits“ (Kariérové poradenstvo 

v nestabilných časoch: prepájanie ekonomických, sociálnych a individuálnych benefitov), v ktorom upozorňuje na 

úlohu kariérového poradenstva v období nasledujúcom po vyvrcholení hospodárskej a finančnej krízy v r. 2009, a to 

najmä vo vzťahu k aktuálnym ekonomickým výzvam, či riziku sociálneho vylúčenia, najmä mladých ľudí. V závere 

konštatuje, že kariérové poradenstvo je účinnou odpoveďou na otázky ovplyvňujúce jednotlivcov, skupiny 

i podniky, je pozitívnou reakciou na sociálnu a ekonomickú nestabilitu. Vyhlásenie je dostupné vo viacerých 

jazykových mutáciách, slovenský preklad bude k dispozícii na stránke centra Euroguidance na jeseň t. r.    

EUROFOUND (The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Európska nadácia 

pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) je agentúrou EÚ, ktorá zhromažďuje, spracováva a diseminuje 

informácie týkajúce sa najmä sociálnej a pracovnej oblasti, pričom podporuje plánovanie a vytváranie lepších 

životných a pracovných podmienok a tvorbu politík. V knižnici (http://www.eurofound.europa.eu/publications) 

ponúkajú publikácie venované rôznym témam ako napr. trh práce, pracovné podmienky, legislatíva, kvalita života, 

sociálne politiky. V marci tohto roka vydal EUROFOUND zaujímavú publikáciu New forms of employment (Nové 

formy zamestnávania), v ktorej bolo identifikovaných a popísaných 9 foriem zamestnávania, ktoré sú v Európe 

čoraz významnejšie (od r. 2000), pričom všetky podporujú zvyšovanie flexibility zamestnávateľov, ako aj 

pracovníkov. Na stránke Eurofound je uverejnené aj zhrnutie publikácie v slovenskom jazyku. 

 

 

 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9094?wt.mc_id=BN20150128-DIR&utm_campaign=BN20150128-DIR
http://www.eurofound.europa.eu/publications
http://eurofound.europa.eu/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment
http://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/executive-summary/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment-executive-summary
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Z aktuálnych európskych trendov 
 

Uznávanie a validácia výstupov neformálneho a informálneho učenia sa 

CEDEFOP a Európska komisia v tomto roku pripravili návrh nových Európskych usmernení pre uznávanie 

neformálneho a informálneho učenia sa (European guidelines for validating non-formal and informal learning), 

ktorých prvé vydanie bolo publikované ešte v roku 2009. Nové usmernenia by mali byť vydané v najbližších 

týždňoch a majú podporiť jednotlivcov a inštitúcie zodpovedné za rozvoj, implementáciu a vykonávanie validácie. 

Uznávanie neformálneho a informálneho učenia sa je o zviditeľňovaní a zhodnocovaní výstupov z učenia sa, ktoré 

sa odohráva mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy. Kľúčovou výzvou pre validáciu je schopnosť 

zachytiť spoľahlivo a dôveryhodne rozmanitosť týchto výstupov učenia sa a umožniť jednotlivcom, aby  plne využili 

svoje skúsenosti. Každý by mal byť schopný preukázať, čo sa naučil v rámci neformálneho a informálneho učenia sa, 

aby to vedel/a ďalej využiť vo svojej kariére a v ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave. Aby to bolo možné, 

jednotlivci by mali mať prístup k systému, ktorý identifikuje, dokumentuje, vyhodnocuje a certifikuje (validuje) 

všetky formy učenia sa. Európska únia vyzvala členské štáty, aby takýto systém zaviedli do roku 2018. Na tomto 

mieste si dovolíme uviesť aj citát z návrhu týchto usmernení, týkajúci sa kariérového poradenstva: „Kariérové 

poradenstvo je, v ideálnom prípade, kontinuálny proces, ktorý umožňuje občanom v každom veku a v ktorejkoľvek 

fáze života, identifikovať svoje schopnosti, kompetencie a záujmy, aby uskutočnili rozhodnutia ohľadom 

vzdelávania, odbornej prípravy a pracovného uplatnenia a dokázali riadiť svoju individuálnu dráhu v oblasti 

vzdelávania, práce a ďalších oblastiach, v ktorých nadobudli alebo využívajú svoje schopnosti a kompetencie. 

Poradenstvo zahŕňa množstvo individuálnych a skupinových aktivít, ako je poskytovanie informácií, poradenstvo, 

hodnotenie kompetencií (identifikácia), mentoring a tréning zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Vzhľadom k 

tomu, že poradenstvo môže vychádzať z rôznych oblastí služieb, ktoré zahŕňajú vzdelávanie, odbornú prípravu, či 

služby zamestnanosti a miestnej správy, koordinácia naprieč sektormi sa stáva zásadnou. Poradenstvo teda musí 

byť koordinované a integrované spolu s procedúrami validácie. Prepojenia medzi službami zamestnanosti a 

vzdelávaním a odbornou prípravou sú obzvlášť dôležité.” 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/node/11010
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Podobne aj UNESCO považuje validáciu za dôležitú. Ako v apríli tohto roku povedal riaditeľ Inštitútu UNESCO pre 

celoživotné vzdelávanie (UNESCO Institute for Lifelong Learning), Arne Carlsen: „Nedávny vývoj politík v oblasti 

celoživotného vzdelávania v členských štátoch UNESCO ukazuje, že je rastúci dopyt po hodnotení a validovaní 

vedomostí, zručností a kompetencií získaných mladými ľuďmi a dospelými v priebehu ich života v rôznych 

kontextoch: v rámci práce, vzdelávania, rodinného života, či v rámci komunity a spoločnosti." UNESCO vydalo ešte 

v roku 2012 vlastné UNESCO Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the outcomes of Non-

formal and Informal Learning (Usmernenia pre uznávanie, validáciu a akreditáciu výsledkov neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia) na základe konzultačného procesu, ktorého sa zúčastnili členské štáty. V roku 

2015 vydáva správu, ktorá syntetizuje a analyzuje odpovede získané prieskumom v rámci 42 členských štátov v 

priebehu tohto konzultačného procesu, pod názvom Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and 

Informal Learning in UNESCO Member States (Uznávanie, validácia a akreditácia neformálneho a informálneho 

vzdelávania v členských štátoch UNESCO). Správa analyzuje množstvo prípadových štúdií s cieľom podporovať a 

zdieľať vedomosti, nápady a skúsenosti v rôznych kontextoch a obhajovať dôležitosť uznávania hodnoty 

neformálneho a informálneho učenia sa. 

 

Podujatia – budú sa konať 
 

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2015 (NCKP 2015) 

Súťaž NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2015, ktorú centrum Euroguidance 

vyhlásilo v apríli, sa tohto roku stretla s mimoriadne veľkým záujmom – k termínu uzávierky 

sme dostali celkom 19 súťažných príspevkov, čo je najviac v doterajšej sedemročnej histórii 

našej súťaže. Najsilnejšie je zastúpený rezort školstva (9 príspevkov, z toho tri zo SOŠ, tri za 

vysoké školy, jedna z CPPPaP a dve z VÚDPaP-u), teší nás pomerne veľa príspevkov 

z organizácií tretieho sektora (osem príspevkov) ako aj dva príspevky z prostredia služieb 

http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-rva/news-target/unesco-guidelines-for-the-recognition-validation-and-accreditation-of-the-outc
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-rva/news-target/unesco-guidelines-for-the-recognition-validation-and-accreditation-of-the-outc
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/news-target/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-in-unesco-member-states/ed45eae6e9603204e9626c1be122fbe2/
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/news-target/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-in-unesco-member-states/ed45eae6e9603204e9626c1be122fbe2/
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zamestnanosti. Vôbec nás však v tejto súvislosti neteší skutočnosť, že doteraz sa nám do súťaže neprihlásila žiadna 

základná škola – nepochybujeme pritom, že práve na základných školách by sa dali nájsť desiatky inovatívnych 

prístupov, príkladov dobrej praxe v oblasti kariérového poradenstva.  

Súťažné príspevky hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov všetkých troch oblastí (školstvo, služby 

zamestnanosti, 3. sektor) a centra Euroguidance, výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené na konferencii NCKP 

2015, ktorá sa uskutoční 22. septembra 2015 v Bratislave v hoteli Mercure. Podrobnejšie informácie o konferencii 

vrátane registračného formulára budú zverejnené na stránke centra Euroguidance.  

Podobne ako v minulých rokoch, aj teraz konferencii NCKP na Slovensku predchádza konferencia s oficiálnym 

vyhlásením výsledkov súťaže organizovanej partnerským centrom Euroguidance v Českej republike – uskutoční sa 

16. septembra 2015 v Prahe a budú sa na nej prezentovať aj vybrané súťažné príspevky zo Slovenska. Program 

konferencie a registračný formulár sú dostupné tu.  

 

Konferencia o štandardoch kvality pre bilanciu kompetencií  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje 8. októbra 2015 v hoteli Austria Trend v Bratislave 

medzinárodnú konferenciu pod názvom „Štandardy kvality pre bilanciu kompetencií v službách zamestnanosti“. Na 

konferencii s medzinárodnou účasťou budú predstavené štandardy kvality pre poskytovanie bilancie kompetencií 

ako štandardného prístupu kariérového poradenstva v službách zamestnanosti na Slovensku. Štandardy kvality 

vypracovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Európskou federáciou centier kariérového 

poradenstva a bilancie kompetencií (FECBOP). 

Bezprostredne po tejto konferencii sa 9. 10. 2015 uskutoční Valné zhromaždenie FECBOP, ktorá združuje viac ako 

100 centier bilancie kompetencií v rôznych krajinách EÚ. Viac informácií o tomto prístupe na oficiálnej stránke 

federácie www.fecbop.eu, resp. www.bilanciakompetencii.sk.      

 

Odborný seminár „Kam kráča teória a prax v kariérovom poradenstve“ a študijná návšteva CPPPaP 

Dňa 29. októbra 2015 sa v Žiline v Hoteli Holiday Inn uskutoční odborný seminár centra Euroguidance venovaný 

témam súvisiacim s novými trendmi v oblasti teórie a praxe v kariérovom poradenstve. Na podujatí sa týmito 

témami budú zaoberať prezentácie a workshopy.  

http://www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity-euroguidance/konference-narodni-cena-karieroveho-poradenstvi-2015/
http://www.fecbop.eu/
http://www.bilanciakompetencii.sk/
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Na seminár nadviaže krátka študijná návšteva, ktorá sa uskutoční 30. októbra 2015 v doobedňajších hodinách 

v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Čadci, ktoré bolo niekoľkokrát 

ocenené aj v súťaži Národná cena kariérového poradenstva. Podrobnejšie informácie o seminári a návšteve vrátane 

registračného formulára budú zverejnené na stránke centra Euroguidance. 

 

Podujatia – konali sa:  
 

Podujatie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku o pracovnej mobilite  

Moderovanú diskusiu prezentovanú ako EU Stakeholders Brunch na tému „Pracovná mobilita v EÚ: príležitosť alebo 

príčina odlivu mozgov zo Slovenska?“ zorganizovalo Zastúpenie EK na Slovensku 19. marca 2015 vo svojom sídle na 

Palisádach 29 v Bratislave. Predmetom diskusie boli tri základné otázky:  

- Aká je bilancia prínosov pracovnej mobility a nákladov spojených s odlivom talentov zo Slovenska?  

- Aké sú vplyvy na verejný a súkromný sektor? 

- Ako vieme podporiť návrat ľudí po získaní skúseností v zahraničí späť na Slovensko? 

K týmto a ďalším súvisiacim otázkam sa postupne vyjadrovali Dušan Chrenek, vedúci hostiteľskej inštitúcie, Matej 

Šiškovič,  riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVŠ SR, Zuzana Krchňavá z odboru medzinárodných vzťahov 

a európskych záležitostí MPSVR SR,  Martin Kahanec, riaditeľ pre výskum zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum 

práce (CELSI), Michal Páleník ml. z Inštitútu zamestnanosti a Michal Kovács zo spoločnosti LEAF, n. o. V bohatej 

následnej  diskusii zaujali aj pohľady V. Baláža (SAV), J. Vantucha (SNO), M. Šustra (NBS) a V. Sirotku (SAMP). Viac sa 

o tomto podujatí môžete dozvedieť tu. 

Téma, o ktorej sa diskutovalo, je relevantná tak pre kariérové  poradenstvo, ako aj pre centrum a celú sieť 

Euroguidance. Mobilita mladých ľudí – či už študijná alebo pracovná – je jednou z našich dvoch  hlavných tém 

a zasluhuje si pozornosť poradcov v rezorte školstva, i v službách zamestnanosti. 

 

http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-eu/clanok/slovensko-si-nemoze-dovolit-stracat-ludsky-kapital-023552
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Deň učiteľov 2015 

Ústredné oslavy tohtoročného Dňa učiteľov sa uskutočnili v Bratislave 26. marca, a to za účasti ministra školstva 

Juraja Draxlera a predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho a ďalších hostí. Z rúk ministra školstva J. Draxlera si 

ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci – Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy – 

prevzalo celkom 66 učiteľov a pracovníkov v školstve z celého Slovenska. S veľkým potešením sme zaregistrovali, že 

medzi ocenenými bola aj PhDr. Alena Hrašková, MPH, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Čadci, (spolu)autorka Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva (CAMIP), 

zanietená propagátorka komplexného prístupu k profesijnej orientácii a poradenstvu žiakov základných a stredných 

škôl. Ocenenie – Ďakovný list – dostala „za dlhoročnú odbornú a riadiacu prácu a za kvalitné zabezpečovanie 

poradensko-konzultačných aktivít“. BLAHOŽELÁME! 

 

Konferencia NÚCŽV v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ...  

Národný ústav celoživotného vzdelávania zorganizoval  19. mája 2015 v Bratislave medzinárodnú konferenciu pod 

názvom „Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry“.  Konferencia sa konala v rámci národného projektu Ďalšie 

vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, známeho aj pod skratkou 

CVANU. Cieľom konferencie bolo nielen predstaviť projekt a jeho priebežné výstupy, ale na príkladoch dobrej praxe 

tiež prezentovať, ako sa k identifikácii a rozvíjaniu zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy 

pristupuje v zahraničí. So skúsenosťami v tejto oblasti sa s prítomnými podelili Jan Brůha z Českej republiky, Ágnes 

Cserkúti z Maďarska, Sandra Cheyne a Ken Edwards zo Škótska a Peter Härtel z Rakúska. O zručnostiach pre 

plánovanie kariéry v širšom kontexte, najmä Európskej siete tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) 

a medzinárodných dokumentov hovoril Raimo Vourinen z Fínska. Popoludní sa účastníci v troch paralelne 

prebiehajúcich workshopoch podrobnejšie zaoberali zručnosťami pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej 

dráhy – na základných školách, na stredných školách, resp. na vysokých školách a vo vzdelávaní dospelých.  

 

Konferencia ŠIOV v rámci projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania  

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v rámci realizácie národného projektu Rozvoj stredného odborného 

vzdelávania usporiadal v dňoch 18. – 19. júna 2015 v Bratislave už tretiu medzinárodnú konferenciu k téme 

Transformácia odborného vzdelávania a prípravy, ktorej sa zúčastnili desiatky odborníkov zo škôl priamo 

http://www.cvanu.sk/
http://www.rsov.sk/
http://www.rsov.sk/
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participujúcich na projekte, ale aj zástupcovia ministerstva školstva, ministerstva práce a zástupcovia 

zamestnávateľov. Hlavnou témou konferencie bola priama účasť zamestnávateľov na odbornom vzdelávaní 

a príprave, základné prvky legislatívy, ktorá ju už u nás umožňuje realizovať aj v praxi, vo svojom príhovore 

predstavil minister školstva Juraj Draxler. O spolupráci so zamestnávateľmi pri realizácii odborného vzdelávania 

a prípravy hovorili zástupcovia príslušných rezortov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a Nemecka, 

v ďalšej časti potom o prebiehajúcej transformácii OVP u nás hovorili zástupcovia sociálnych partnerov – Igor Patráš 

za zamestnávateľov, Juraj Blanár za VÚC ako zriaďovateľov stredných škôl a Martin Maták za zamestnancov škôl. 

Víziu odborného vzdelávania na Slovensku podrobne predstavil Július Hron, koordinátor zamestnávateľov 

združených v Rade vlády pre OVP. V štyroch panelových diskusiách, ktoré moderoval Jaroslav Holeček, predseda 

výboru SOPK pre vzdelávanie, sa prezentovali praktické skúsenosti z procesu transformácie. V druhom paneli, 

venovanom novému modelu smerovania žiakov ZŠ na povolanie, vystúpila Zdenka Osvaldová, tímlíderka aktivity 

projektu zameranej práve na túto oblasť, spolu s ňou sa k téme vyjadrili o. i. aj Helena Furindová z Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny a Alžbeta Štofková Dianovská, predsedkyňa Asociácie výchovných poradcov.  

 

Konferencia projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Banskej Bystrici  

Dňa 23. 6. 2015 sa v Banskej Bystrici konala 2. medzinárodná konferencia národného projektu „Komplexný 

poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“, ktorý od marca 

2013 realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Konferencie s názvom 

„Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce“ za 

zúčastnilo asi 60 odborníkov, väčšinu tvorili zástupcovia (najmä výchovní poradcovia) základných škôl z celého 

Slovenska zapojených do projektu. Na konferencii odzneli príspevky domácich autorov (Kvalifikačné a kompetenčné 

modely výchovného a kariérového poradenstva v rezorte školstva – Š. Grajcár, SAAIC/Euroguidance; 

Profesionalizácia kariérového poradenstva v krajinách EÚ – Š. Vendel, Prešovská univerzita; Uplatniteľnosť mladých 

ľudí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na trhu práce – M. Páleník, Inštitút zamestnanosti), ako aj 

príspevky zo zahraničia (Podpora kvality a inovácie kariérového poradenstva v Poľsku – J. Bielecki, Euroguidance 

Poľsko; Informačný systém v uplatnení absolventov škôl na trhu práce – P.  Šťastnová, NÚV Praha; Inovácie 

v poradenstve pre žiakov zamerané na výber školy a podporu orientácie na trhu práce – E. F. Lukács, MH Maďarsko). 

Veľkú pozornosť účastníci konferencie venovali aj workshopom, na ktorých boli predstavené dva hlavné výstupy 

projektu – súbor metodík a materiálov zameraných na priblíženie sveta práce a poradenstvo pri voľbe povolania 
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Poradenstvo hrou (M. Hargašová) a komplexný internetový portál KomposyT (M. Martinkovič). Témou záverečnej 

panelovej diskusie boli  perspektívy výchovného poradcu na ZŠ v kontexte aktuálnych úloh  v oblasti profesijnej 

orientácie, poradenstva pri voľbe povolania či kariérovej výchovy a vzdelávania. Centrum Euroguidance ponúklo 

zorganizovať k tejto téme na jeseň tohto roka samostatný okrúhly stôl, ktorého cieľom by bolo vyjasniť si vzájomné 

stanoviská k existencii výchovných poradcov, kariérových poradcov či ďalších odborných pracovníkov, ktorí by mali 

pôsobiť na našich základných a stredných školách, a navrhnúť, ako by sa mohol alebo mal takýto poradenský post 

na školách jednak nazývať, ale najmä, aká by mala či mohla byť jeho pracovná náplň, status či rozsah kompetencií. 

 

Projekty  
 

Projekty OZ Spoluprácou za lepšiu budúcnosť 

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť so sídlom vo Veľkom Mederi realizovalo v rokoch 2013 – 

2015 dva projekty týkajúce sa problematiky kariérového poradenstva. V júli sa uskutočnili záverečné konferencie 

týchto projektov. 

Záverečná konferencia projektu „Krok za krokom k aktívnemu občianstvu a reintegrácii na trh práce“, ktorý sa 

realizoval v rámci Programu celoživotného vzdelávania – Grundtvig Učiace sa partnerstvá, sa uskutočnila 2. júla 

2015 v Komárne za účasti zástupcov partnerských organizácií z Českej republiky, Francúzska, Maďarska a Rakúska, 

ako aj pozvaných hostí zo Slovenska. Hlavným cieľom projektu bola identifikácia príkladov dobrej praxe v oblasti 

zamestnávania, resp. integrácie ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce v regiónoch partnerských organizácií 

a získané poznatky ďalej využiť pri zamestnávaní ľudí tejto cieľovej skupiny. Výstupy projektu vrátane prezentácií 

z jednotlivých projektových stretnutí a ostatné dokumenty sú dostupné na stránke projektu http://www.starllp.eu.  

Hlavým zámerom projektu „Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť“, ktorý sa realizoval v rámci 

Programu celoživotného vzdelávania, bola vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v 

partnerských regiónoch a porovnanie systémov kariérového poradenstva v jednotlivých partnerských krajinách. 

Záverečná konferencia projektu, ktorého koordinátorom bola Trexima Bratislava, s. r. o., a ktorý mal partnerov 

http://www.starllp.eu/
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z Francúzska, Holandska a Maďarska, sa konala 9. júla 2015 vo Veľkom Mederi. Prezentovali sa na nej najmä hlavné 

výstupy projektu – výsledky medzinárodného dotazníkového prieskumu zameraného na zistenie súčasnej úrovne 

služieb kariérového poradenstva, ako ju vnímajú poradcovia, ale aj zamestnávatelia  a prijímatelia služieb 

(študenti). Ambíciou projektu bolo na základe praktických skúseností  a požiadaviek odborného poradenského 

personálu na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie nových, inovatívnych metód v kariérovom poradenstve poskytnúť 

informačnú základňu pre zefektívnenie poradenských služieb. Ďalšie informácie a výstupy projektu sú dostupné na 

stránke http://www.careercare.eu.   

 

Projekt Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu   

Projekt Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu (VOLWEM – Volunteering as Way to Employment) sa realizoval v 

rokoch 2012 – 2014. Hlavným cieľom projektu bol prenos a adaptácia dvoch systémov práce s (nielen) 

nezamestnanými dobrovoľníkmi z Veľkej Británie a Českej republiky. Na Slovensko priniesol nový prístup k 

uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva. V rámci projektu bol vytvorený online nástroj D-zručnosti pre 

zamestnanie, metodika Skúste to inak (príručka pre organizácie, ktoré by rady medzi svojich dobrovoľníkov prijali aj 

nezamestnaných ľudí), taktiež bola realizovaná analýza pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, 

úrady práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom šíriť tento model na Slovensku. Online 

nástroj D-zručnosti pre zamestnanie (http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/) by mal umožniť dobrovoľníkom 

uznanie zručností získaných v rámci dobrovoľníctva. Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že 

dobrovoľník/-čka získal isté zručnosti, pričom tieto dôkazy si zbiera dobrovoľník/-čka a následne sú overované cez 

organizáciu, pre ktorú vykonával dobrovoľnícku činnosť. Následne tieto zručnosti overí špeciálna komisia na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá tiež vydá dobrovoľníkovi/-čke potvrdenie.  

 

  

http://www.careercare.eu/
http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/images/skuste_to_inak_WEB_final.pdf
http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/
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Zaujímavé odkazy 
 

Digitálny nástroj KomposyT pre odborníkov a verejnosť  

Od februára 2015 funguje nový portál s názvom KomposyT (www.komposyt.sk), ktorý vznikol v rámci Národného 

projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pod názvom „Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Umožňuje online diagnostikovanie 

žiakov s rôznymi poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov, či deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

čím skracuje diagnostický proces a šetrí odborníkom čas, ktorý môžu venovať priamemu poradenskému procesu. 

Komposyt má dve časti, jedna je venovaná verejnosti, druhá je pre odborníkov (psychológov, špeciálnych 

pedagógov či výchovných poradcov). V časti pre odborníkov sú informácie aj z oblasti výchovného a kariérového 

poradenstva.  

 

Rebríčky, vyhľadávanie a porovnávanie základných a stredných škôl 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na 

Slovensku, ktoré síce nezohľadňujú všetky relevantné aktivity škôl či žiakov samotných, ale i tak  prinášajú množstvo 

informácií o tom, ako sú na tom jednotlivé školy z hľadiska úspešnosti  žiakov podľa rôznych kritérií. Portál 

sprostredkováva štruktúrované informácie o školách, umožňuje vyhľadávanie škôl s najlepším ratingom, či 

porovnávanie škôl navzájom. Z produkcie INEKO by sme radi upozornili aj na kratšiu štúdiu zo septembra 2014 

s názvom „Regionálne rozdiely medzi školami v SR“ – v oboch prípadoch ide o informácie, ktoré sú veľmi dobre 

využiteľné aj pri voľbe povolania, výbere školy a ďalšieho kariérového smerovania.  

 

Kampaň ZBER STRACHU venovaná učiteľom  

Slovenská komora učiteľov sa na základe výpovedí učiteľov a rôznych káuz rozhodla spustiť kampaň ZBER STRACHU, 

ktorej cieľom je mapovať nedodržiavanie zákonných a pracovnoprávnych podmienok na školách, mobbing a bossing 

v školskom prostredí, či porušovanie práv učiteľov. Viac informácií nájdete na www.zberstrachu.sk.  

http://www.komposyt.sk/
http://skoly.ineko.sk/
http://www.ineko.sk/file_download/814/Region%C3%A1lne+rozdiely+medzi+%C5%A1kolami+v+SR.pdf
http://www.sku.sk/
http://www.zberstrachu.sk/#kauzy
http://www.zberstrachu.sk/
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Publikácie 
 

Informačné vyhlásenie CEDEFOP „Career guidance in unstable times: linking economic, social and individual 

benefits“ 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) publikovalo začiatkom tohto roka tzv. 

Informačné vyhlásenie (Briefing note) s pomerne alarmujúcim názvom „Career guidance in unstable times: linking 

economic, social and individual benefits“ (Kariérové poradenstvo v nestabilných časoch: prepájanie ekonomických, 

sociálnych a individuálnych benefitov), v ktorom upozorňuje na úlohu kariérového poradenstva v období 

nasledujúcom po vyvrcholení hospodárskej a finančnej krízy v r. 2009, a to najmä vo vzťahu k aktuálnym 

ekonomickým výzvam, či riziku sociálneho vylúčenia, najmä mladých ľudí. V závere konštatuje, že kariérové 

poradenstvo je účinnou odpoveďou na otázky ovplyvňujúce jednotlivcov, skupiny, i podniky, je pozitívnou reakciou 

na sociálnu a ekonomickú nestabilitu. Vyhlásenie je dostupné vo viacerých jazykových mutáciách, slovenský preklad 

bude k dispozícii na stránke centra Euroguidance na jeseň t. r.    

 

Publikácia ELGPN „Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference 

Framework for the EU and for the Commission” 

Európska sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) nedávno publikovala pracovný materiál s názvom 

„Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework for the EU and 

for the Commission“ (Usmernenia pre rozvoj politík a systémov celoživotného poradenstva: Referenčný rámec pre 

EÚ a pre Komisiu). Ide o významný dokument, ktorý upozorňuje na históriu, súčasný význam a dôležitosť 

kariérového poradenstva v kontexte európskych politík, jeho najväčší prínos však spočíva v súbore usmernení 

určených pre tých, ktorí sú zodpovední za tvorbu politík a rozvoj systémov celoživotného kariérového poradenstva 

v členských krajinách EÚ. Celkovo sedemnásť usmernení je rozdelených do štyroch oblastí – transverzálne 

komponenty politík (8 usmernení), sektor vzdelávania a odbornej prípravy (4), sektory zamestnanosti a tretieho 

veku (3) a sociálna inklúzia (2). Každé usmernenie obsahuje definíciu obsahu, zdôvodnenie, prečo je dôležité, 

uvádza sa tu, čo je dobrá prax a akými prvkami sa vyznačujú dobré politiky a systémy celoživotného poradenstva, 

nechýbajú ani odkazy na zdroje ďalších informácií. Usmernenia, ktorých preklad centrum Euroguidance pripravuje 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9094?wt.mc_id=BN20150128-DIR&utm_campaign=BN20150128-DIR
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9094?wt.mc_id=BN20150128-DIR&utm_campaign=BN20150128-DIR
https://peda.net/hankkeet/elotori/t4ve/kokoukset/1-12-20142/l2eg:file/download/905d83e54d9a164d86fea56f46512e23e2e6a0df/Liite%202_ELGPN__Guidelines.pdf
https://peda.net/hankkeet/elotori/t4ve/kokoukset/1-12-20142/l2eg:file/download/905d83e54d9a164d86fea56f46512e23e2e6a0df/Liite%202_ELGPN__Guidelines.pdf
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na začiatok budúceho roka, by mohli byť cennou pomôckou aj pri úvahách o ďalšom rozvoji služieb celoživotného 

kariérového poradenstva na Slovensku.   

 

Publikácia CIMO „Hidden Competences“ 

„Hidden Competences“ (Skryté kompetencie), ktorú vlani vydalo fínske CIMO, Centrum pre medzinárodnú mobilitu 

v sérii Fakty a čísla, prezentuje výsledky výskumu z rokov 2013-2013 zameraného na zmapovanie názorov 

zamestnávateľov, aký význam pri nábore pracovníkov prisudzujú zručnostiam a vedomostiam získaným 

prostredníctvom skúseností v zahraničí. Cieľom výskumu bolo výskumne podložiť pomerne známe tvrdenia, že 

veľká časť takýchto zručností a vedomostí ostáva pre zamestnávateľov skrytá, nevedia o nich a ani ich u svojich 

potenciálnych zamestnancov nehľadajú. Výskum potvrdzuje dávnejšie zistenia CIMO, že zamestnávatelia nie vždy 

oceňujú skúsenosti získané v rámci študijného alebo pracovného pobytu v zahraničí. Prezentovaná štúdia 

podrobnejšie analyzuje skúsenosti získané v zahraničí, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k pracovnému životu, 

navrhuje tiež nové spôsoby vymedzenia výstupov vzdelávania pri zahraničnej mobilite.  

 

Súhrnná publikácia prác T. Wattsa „Career Development Policy & Practice: The Tony Watts Reader“ 

Profesor Tony Watts je jedna z najprominentnejších osobností v oblasti kariérového poradenstva v Európe i vo 

svete za posledných 30 rokov, je známy aj u nás na Slovensku a niektoré z jeho myšlienok spolu s prekladom jeho 

dávnejšej práce z r. 1992 a jeho krátkym profilom sme uverejnili pred časom v nultom čísle nášho časopisu 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. V roku 2014 sa rozhodol odísť do dôchodku a pri tejto príležitosti mu jeho 

kolegovia Tristram Hooley a Lyn Barham pripravili výnimočný darček – zostavili takmer 400-stranovú publikáciu 

obsahujúcu výber z jeho najdôležitejších prác napísaných a publikovaných za takmer 50 rokov jeho profesionálnej 

kariéry. Publikácia, ktorej názov by sme mohli voľne preložiť ako Politika a prax rozvoja kariérového poradenstva: 

Čítanka z prác Tony Wattsa, obsahuje v 21 kapitolách rozdelených do piatich tematických častí pohľady na rôzne 

aspekty kariérového poradenstva v minulosti, súčasnosti i budúcnosti. Je to veľmi zaujímavé a inšpiratívne čítanie, 

odporúčame ho do pozornosti všetkým nadšencom aj u nás – podrobnejšie informácie o publikácii vrátane údajov, 

ako si ju objednať (printová paperbacková  verzia za 30 GBP, elektronická za 20 GBP, .pdf pre študentov len za 10 

GBP), sú k dispozícii na stránke vydavateľstva Highflyers Resources, Ltd. 

 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/32427_Faktaa_1_2014_Hidden_Competences.pdf
http://www.highflyerspublishing.co.uk/products/tonywattsreader.shtml
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Najnovší Spravodaj Európskej siete tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN Newsletter) z júla 2015 

prináša vybrané aktuality z diania v oblasti kariérového poradenstva v krajinách EÚ – nájdeme tu informácie 

o mítingoch, workshopoch, konferenciách a ďalších podujatiach zorganizovaných v priebehu posledných mesiacov, 

je v ňom aj informácia o konferencii projektu CVANU (píšeme tu o nej na inom mieste), či o tohtoročnom Cross 

Border seminári, ktorý sa začiatkom júna uskutočnil v rakúskom mestečku Retz, neďaleko od hraníc s Českou 

republikou (o seminári podrobnejšie píšeme v najnovšom čísle nášho e-časopisu Kariérové poradenstvo v teórii 

a praxi). 

 

Informačný bulletin siete Euroguidance – Euroguidance Insight – vo svojom jarnom čísle prináša informácie 

o aktivitách centier Euroguidance, nájdeme tu aj správu o súťaži NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

2014, ktorú spoločne pripravilo české a slovenské centrum Euroguidance, zaujme aj rozhovor s Dorotou 

Raniszewskou, poľskou expertkou v oblasti vizuálnych poradenských techník, ktorá sa úspešne prezentovala aj na 

tohtoročnom Cross Border seminári v Retzi.    

 

Zaujalo nás... 
 

Tohtoročné písomné maturity na stredných školách nás zaujali aj tým, že medzi témami, z ktorých si maturanti 

mohli vybrať, bola aj tá „naša“ – tému Povolanie mojich snov ako úvahu či esej si mohli zvoliť všetci, ktorí 

maturovali z angličtiny (My dream job), nemčiny (Mein Traumberuf), francúzštiny (Mon job de rêve), španielčiny (Mi 

trabajo soñado), taliančiny (Il mio lavoro dei sogni) či ruštiny (Работа моей мечты). Tému s mierne pozmeneným 

názvom – Bude toto povolanie pre mňa? – si mohli zvoliť aj študenti maturujúci zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry na školách s vyučovacím maďarským a ukrajinským jazykom. Škoda, že sa nevieme k tým prácam dostať, 

bola by z toho určite celkom zaujímavá štúdia o tom, o čom snívajú mladí ľudia u nás, aké sú ich predstavy 

o povolaniach, v ktorých by sa chceli uplatniť. Nemožno pochybovať ani o tom, že takúto štúdiu by vedeli využiť aj 

výchovní a kariéroví poradcovia na základných a stredných školách, ale aj ďalší.  

 

http://www.elgpn.eu/news/elgpn-newsletters/elgpn-newsletter-1-2015/
http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/doc/KPJ_2015-07.pdf
http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/doc/KPJ_2015-07.pdf
http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2010/10/Insight-2015_20.04.15.pdf
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Pripravujeme...  
 Slovenské centrum Euroguidance prijalo úlohu zostavovateľa kompendia príspevkov a ďalších dokumentov 

z Cross Border seminára 2015 v Retzi – kompendium bude obsahovať aj tzv. National Surveys z krajín 

participujúcich na CBS 2015 (témou je prekračovanie hraníc v poradenstve), ako aj príspevky vedúcich workshopov, 

fotografie panelov s postermi obsahujúcimi základné informácie o predchádzajúcich ročníkoch CBS či feedback 

centier Euroguidance z Českej republiky, Rakúska a Slovenska, ktoré sa na jeho príprave v tomto roku spoločne 

podieľali.   

 V spolupráci s českým centrom Euroguidance pripravujeme na koniec tohto roka aj vydanie zborníka 

z tohtoročnej súťaže NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2015, ktorý podobne ako to bolo 

v predchádzajúcich troch rokoch bude dvojjazyčný a bude obsahovať informácie o všetkých súťažných príspevkoch, 

ako aj popis priebehu oficiálneho vyhlasovania výsledkov súťaže na septembrových konferenciách v Prahe 

a v Bratislave. 

 Pripravujeme tiež preklad publikácie Cedefop s názvom „Navigating difficult waters: learning for career and 

labour market transitions“ (Navigácia cez rozbúrené vody: príprava na tranzície v kariére a na trhu práce), jej 

recenziu sme uverejnili v poslednom čísle nášho časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi 

 

  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5542
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5542
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Oznam – zmena v tíme Euroguidance  
 

Dňa 25. júla 2015 sa uskutočnila tradičná liptovská svadba v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Členka tímu 

Euroguidance, Lenka Beková, sa vydávala a od tohto dňa nosí priezvisko Martinkovičová.  

BLAHOŽELÁME! 

 

  Lenka a Martin Martinkovičovci a kolegovia zo SAAIC v Pribyline. 

 

 

 

 

Občasník bol vydaný s finančnou podporou Európskej komisie (EK) a 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(MŠVVŠ SR). Vyjadruje výlučne názory autorov a EK alebo MŠVVŠ 
SR nenesú zodpovednosť za použitie publikovaných informácií.  


