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Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva do roku 

2015 

 

 

1. Úvod 

       

     Slovenská republika dosiahla v roku 2006 rast hrubého domáceho produktu vo výške 8,2% 

a prognóza na rok 2007 je 8%. Náš hospodársky rast musí byť založený na schopnosti 

vyrábať s vysokou pridanou hodnotou, čo vyžaduje od slovenských ľudí pracovať s neustále 

novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi.  Preto  udržaniu 

týchto v Európe ojedinelých výsledkov musí zodpovedať úroveň kvality a dostupnosť 

celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva pre občanov, ktorí  počas svojho 

aktívneho života potrebujú niekoľkokrát zmeniť kvalifikáciu a zamestnávateľov, ktorí 

produkciou a službami a zavádzaním inovácií vytvárajú nové pracovné miesta, na ktoré 

potrebujú novo kvalifikované pracovné sily. Ako však ukazuje štatistické zisťovanie z roku 

2005, iba 5% občanov SR vo veku medzi 25 - 64 rokov participovalo na celoživotnom 

vzdelávaní.  
1) 

      Prirodzeným spoločensko-hospodárskym  vývojom v poslednom období sa vygenerovala  

celospoločenská potreba prijatia stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného 

poradenstva (ďalej len stratégia CŽV a CŽP) ako nástroja na formovanie vedomostnej 

spoločnosti, ktorej formovanie  je jednoznačne prioritou vlády, deklarovanou v Programovom 

vyhlásení vlády SR, v súlade s programovým cieľom : „Vláda SR považuje formovanie 

vedomostnej spoločnosti za svoju prioritu, pretože len takáto spoločnosť je predpokladom 

demokratického rozvoja, vedecko-technologického pokroku, hospodárskeho rastu a 

 sociálneho zabezpečenia,  zamestnanosti a rastu....   
2) 

 

2.  Dôvody vytvorenia stratégie 

      

     Slovenská republika doposiaľ nemá žiadnu stratégiu CŽV a CŽP a nemá zavedený 

funkčný systém  celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva, ktoré by riešili 

potreby občanov a spoločnosti. Tento stav nezodpovedá oprávneným záujmom občanov 

a zamestnávateľov, verejnej správe na všetkých jej úrovniach  a vzdelávacím inštitúciám, teda 

štyrom najdôležitejším aktérom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a zamestnanosti.  

     Súčasné subsystémy celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva  na 

Slovensku nie sú vzájomne otvorené a prepojené a neumožňujú občanom pružne nadobúdať 

potrebné vzdelanie a kvalifikáciu podľa vývoja potrieb zamestnávateľov, počas celého trvania 

aktívneho života.  

     Pri vysokom tempe ekonomického rozvoja krajiny je logické očakávať zvýšenú potrebu 

častej a pružnej zmeny kvalifikácie u občanov a zvýšenú potrebu zamestnávania v nových 

profesiách u zamestnávateľov, pričom z časových a finančných dôvodov už nie je možné, aby 

sa novo nadobudnuté kvalifikácie dali získavať výlučne vo formálnom systéme vzdelávania.  

 

     Najvýznamnejším dôvodom vzniku stratégie CŽV a CŽP je potreba systémovo zastrešiť 

existujúce subsystémy vzdelávania, vzájomne ich otvoriť a prepojiť do funkčných vzťahov 

doplnených celoživotným poradenstvom tak, aby spĺňali reálne potreby občanov, 

                                                 
1)

 Priemer EÚ predstavuje 10,8%. EÚ si do roku 2010 stanovila cieľ dosiahnuť účasť dospelej populácie na CŽV 

12,5%; zdroj :  EUROSTAT 
2)

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, august 2006 
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zamestnávateľov, verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií uľahčiť prístup k vzdelávaniu , 

nadobúdaniu nových kvalifikácií a zamestnanosti počas celého aktívneho života občanov. 

 

3.   Základné pojmy 

 

 

 Celoživotné vzdelávanie 

Pojem celoživotné vzdelávanie (ďalej len „CŽV“) bol  definovaný už v Memorande EK 

o celoživotnom vzdelávaní ako cielená nepretržitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je 

zlepšovať vedomosti, zručnosti a kompetencie. Európska komisia v najnovšom oznámení pre 

Európsku radu o implementácii Lisabonskej stratégie vníma  CŽV  ako koncept zastrešujúci 

všetky systémy vzdelávania - formálne, neformálne, informálne a všetky stupne vzdelávania 

predškolské vzdelávanie, vzdelávanie na základnej škole, strednej škole a vysokej škole 

a ďalšie vzdelávanie. 

Pozri: Rozhodnutie EP a Rady č. 1720/2006/ES. 

 

 Formálne vzdelávanie 
Je zámernou činnosťou a uskutočňuje sa organizovane a štrukturovane  vzhľadom na miesto , 

ciele, čas a prostriedky. Vzťahuje sa k inštitúciám určeným na vzdelávanie a odbornú 

prípravu. Vedie k nadobudnutiu kvalifikácie a udeleniu oficiálne uznávaných dokladov . 

 

 

 Neformálne vzdelávanie 
Prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania  a odbornej prípravy a zvyčajne nie je 

ukončené vydaním oficiálnych dokladov o získaní kvalifikácie. Môže sa organizovať na 

školách mimo ich hlavnej činnosti, v organizáciách, ktoré boli vytvorené na doplnenie 

programov vzdelávania vo formálnom systéme, na pracoviskách, v záujmových organizáciách  

a pod. 

 

 Informálne učenie sa 
Je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho 

vzdelávania sa, nemusí byť zámerné a uvedomované. Vzdelávajúci sa nemusí ani rozpoznať, 

ako prispieva k jeho vedomostiam a zručnostiam. 

 

 Celoživotné poradenstvo 

Predstavuje  komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným disciplinárnym 

zameraním. V najužšom vzťahu k stratégii CŽV a budovaniu vedomostnej ekonomiky je zo 

spektra týchto rovnocenných služieb celoživotné kariérové poradenstvo chápané ako „pomoc 

jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy , 

voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života“. 

 

 Učiaci sa región 

regionálna sieť zainteresovaných inštitúcií v oblasti vzdelávania  a zamestnanosti, vytvárajúca 

na mieru šité služby a projekty poskytovania celoživotného vzdelávania a celoživotného 

poradenstva. 

 

 Vzdelávacia aktivita 

Akákoľvek organizovaná aktivita jedincov v ucelenej programovo-obsahovej a organizačnej 

forme, s definovaným obsahom, cieľmi a očakávanými výstupmi pre účastníka. Pre účely 
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akreditácie vzdelávacích aktivít v neformálnom vzdelávaní, ktoré vedú k získaniu čiastkovej 

alebo úplnej kvalifikácie, sa za vzdelávaciu aktivitu považuje program, ktorý má časový 

rozsah 40 a viac hodín výučby. 

 

 Formy vzdelávania 
Súhrn organizačných opatrení a usporiadania výučby (vzdelávania) pri realizácii určitého 

vzdelávacieho procesu s určenými cieľmi vzdelávania, rozlíšených podľa časového 

usporiadania, podľa priestorového a technického vyučovacieho prostredia, podľa 

organizačného usporiadania študujúcich, podľa interakcie medzi lektorom a študujúcim 

a podľa zamerania cieľov vzdelávacej aktivity . 

 

 Metódy vzdelávania 
Súbor plánovaných pracovných postupov na dosiahnutie cieľa vzdelávania; spôsob 

zámerného usporiadania činností a opatrení na uskutočňovanie vzdelávacieho procesu a jeho 

účinnosti v smere k vzdelávanému tak, aby sa čo najefektívnejšie dosiahol cieľ. Výber metód 

vzdelávania je podriadený cieľom a princípom vzdelávania , obsahu , časovým a materiálnym 

podmienkam, osobnosti lektora a vzdelávaného. Najčastejšie delenie metód  vzdelávania je 

podľa spôsobu interakcie na frontálne, skupinové a individuálne metódy, pričom sa v rôznych 

situáciách využíva kombinácia metód, ktoré najviac motivujú účastníkov vzdelávania. 

 

 

 

4.  Ciele stratégie CŽV a CŽP 

 

 

 

4.1 Hlavný cieľ  

 

      Je dobudovať systém celoživotného vzdelávania a systém celoživotného poradenstva tak, 

aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a pružnému nadobúdaniu nových 

kvalifikácií prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho aj 

v neformálnom systéme vzdelávania a v systéme  informálneho učenia sa za pomoci  

komplexných služieb  poradenstva počas celého  života človeka a tým k udržaniu čo najvyššej 

zamestnanosti a zvýšenie účasti populácie na celoživotnom vzdelávaní na 15% pri 

dodržiavaní rovnosti príležitostí. 

 

Pre splnenie hlavného cieľa je nevyhnutné naplniť tieto priority: 

 

   1.    Monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb občanov a zamestnávateľov   

   2.    Zabezpečenie systému riadenia kvality celoživotného vzdelávania a celoživotného 

          poradenstva 

   3.    Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 

   4.    Efektívne investovanie do celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva    

   5.    Rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie  

   6.    Poskytovanie komplexných informačných služieb pre celoživotné vzdelávanie 

          a celoživotné poradenstvo a rozvoj učiacich sa regiónov 

   7.    Efektívne plánovanie a čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov na  

          dobudovanie a rozvoj systémov CŽV a CŽP 
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4.2  Špecifické ciele stratégie CŽV a CŽP: 

 

 

4.2.1  Špecifické ciele CŽV: 

 systémovo zastrešiť existujúce subsystémy vzdelávania (formálne, neformálne 

vzdelávanie a informálne učenie sa), vzájomne ich otvoriť a prepojiť do pružných 

funkčných vzťahov doplnených celoživotným poradenstvom tak, aby spĺňali reálne 

potreby občanov, zamestnávateľov, verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií pri 

dodržaní rovnosti príležitostí. Pri dosahovaní tohto cieľa je nevyhnutná spolupráca 

orgánov štátnej správy, sociálnych partnerov a zástupcov samosprávy, 

 

 zaviesť systém riadenia kvality v neformálnom vzdelávaní certifikáciou vzdelávacích 

ustanovizní, certifikáciou lektorov a manažérov neformálneho vzdelávania 

a akreditáciou programov neformálneho vzdelávania v modulovej podobe 

s prideleným počtom kreditov pre neformálne vzdelávanie; 

 zaviesť uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania pre nadobudnutie kvalifikácie 

dvoma cestami : overením vedomostí  a zručností nadobudnutých v programoch 

neformálneho vzdelávania a v informálnom učení sa a uznaním kreditov 

nadobudnutých v programoch neformálneho vzdelávania (priestupnosť 

a rovnocennosť  formálneho a neformálneho vzdelávania), s prihliadnutím na 

európske nástroje ako EUROPASS, ECTS; 

 zavádzať podporné nástroje k motivácii účasti dotknutých subjektov na neformálnom 

vzdelávaní; 

 zaviesť systém priebežného monitorovania a prognózovania vývoja vzdelávacích 

potrieb a tým reagovať na meniace sa potreby trhu práce využitím princípu učiacich sa 

regiónov; 

 

 zaviesť informačné služby pre celoživotné vzdelávanie a vytvoriť podmienky pre 

zavádzanie inovácií do vzdelávania aj využitím princípu učiacich sa regiónov; 

 

 vytvoriť a zaviesť národnú sústavu kvalifikácií a národný kvalifikačný rámec 

 vytvoriť legislatívne a ďalšie podmienky pre naplnenie oprávneného záujmu občanov 

mať štátom garantovanú možnosť primerane svojim schopnostiam a životným 

okolnostiam opakovane získať prístup k nadobudnutiu novej kvalifikácie počas svojho 

aktívneho života, rozvíjať kľúčové kompetencie pre CŽV a tým aktívne zvyšovať  

svoju šancu na zamestnanosť. Osobitnú pozornosť venovať vytvoreniu podmienok 

občanom so zdravotným postihnutím; 

 vytvoriť legislatívne a ďalšie podmienky pre naplnenie oprávneného záujmu 

zamestnávateľov  mať štátom garantovanú možnosť získavať optimálne kvalifikovanú 

a pružne rekvalifikovateľnú  pracovnú silu, ktorá na požadovanej úrovni zabezpečí 

plnenie úloh zamestnávateľa zákonom o celoživotnom vzdelávaní; 

 

 zabezpečiť podmienky pre štatistické hodnotenie účasti segmentov populácie na CŽV; 
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 podporovať rozvoj všetkých moderných foriem vzdelávania, ktoré uľahčujú prístup 

občanom k vzdelávaniu  a skracujú čas potrebný na rozšírenie a získanie kvalifikácie a 

osobitnú pozornosť venovať využívaniu nových technických a technologických 

možností vo vzdelávaní občanov so zdravotným postihnutím.  

 

 

 

4.2.2  Špecifické ciele  CŽP : 

 

 Vychádzajúc z existujúceho stavu zabezpečiť dobudovanie systému celoživotného 

poradenstva s cieľom vytvoriť dostupnosť pre všetkých, ktorí tieto služby potrebujú, 

alebo prejavia o ne záujem – žiakom stredných škôl, ich rodičom, študentom vysokých 

škôl, študujúcim v ďalšom a celoživotnom formálnom i neformálnom vzdelávaní, 

občanom so zdravotným postihnutím, vzdelávacím inštitúciám poskytujúcim formálne 

i neformálne vzdelávanie, občanom hľadajúcim možnosti uplatnenia na trhu práce 

vrátane tých, ktorí sú nezamestnaní, vracajúci sa na trh práce alebo uplatnenie, 

prípadne udržanie sa na trhu práce je pre nich súčasťou ich aktívneho starnutia. 

 

 Vybudovať a následne podporovať kapacity na tvorbu a udržiavanie databáz 

informácií potrebných pre služby celoživotného poradenstva; tieto databázy budovať 

koordinovane a v spolupráci kľúčových rezortov (školstva a práce, resp. služieb 

zamestnanosti, zdravotníctva), pri tvorbe informácií zabezpečiť ich 

komplementárnosť, aktuálnosť, pravdivosť, prehľadnosť a komplexnosť. 

 

 Zvýšiť investície do celého systému celoživotného poradenstva poskytovaného tak 

v rámci rezortu školstva, ako služieb zamestnanosti, vytvárať podmienky aj pre 

pôsobenie neštátnych poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva. Investície 

orientovať do všetkých oblastí – materiálnych podmienok, technického a prístrojového 

vybavenia vrátane IKT, odborných nástrojov a metodík vrátane vývoja diagnostického 

a poradenského inštrumentária, informácií, základného odborného vzdelávania 

poradcov, monitoringu a nástrojov na zvyšovanie kvality a i. 

 

 Zabezpečiť vypracovanie štandardov kvality pre poskytovateľov služieb celoživotného 

poradenstva, štandardy kvality uplatňovať aj na tvorbu, spracovávanie a následnú 

distribúciu informácií. 

 

 Zvýšiť profesionalizáciu služieb celoživotného poradenstva prostredníctvom 

skvalitnenia odbornej prípravy poradcov;  

 

 Budovať systém celoživotného poradenstva na  princípe dialógu zainteresovaných 

strán (štátna správa, samospráva, zamestnávatelia), spätnej väzby na potreby 

kľúčových partnerov a klientov a princípe subsidiarity pri realizácii celoživotného 

poradenstva až na úroveň lokálnych partnerstiev aj využitím princípu učiaceho sa 

regiónu. 
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5.   Analýza súčasného stavu CŽV  a  CŽP 

 

 

5.1  Východiská 

    

5.1.1  Politické východiská 

 

 Lisabonská stratégia 

V Lisabone v marci 2000 bol pre Európsku úniu stanovený nový strategický cieľ pre ďalšie 

desaťročie – vybudovať najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšie sa rozvíjajúcu 

ekonomiku založenú na vedomostiach, s väčšou sociálnou súdržnosťou a s vyššou mierou 

zamestnanosti. Hlavné ciele v oblasti vzdelávania smerujú k zvýšeniu kvality ľudského 

potenciálu a sú úzko prepojené s cieľmi v oblasti zamestnanosti a sociálnej kohézie. Podľa 

prieskumov Európskej únie členské štáty evidujú 70 miliónov občanov s nízkou alebo 

žiadnou kvalifikáciou;  

 

 Národná lisabonská stratégia a Národný program reforiem 
Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (ďalej len „Národná lisabonská 

stratégia je najvýznamnejším komplexným dokumentom, v ktorom sa deklaruje úsilie 

o zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a zvýšenie potenciálu ľudských 

zdrojov pre potreby vedomostnej ekonomiky. Akčné plány Národnej lisabonskej stratégie 

a Národný program reforiem sa sústreďujú na tie rozvojové zámery Slovenska, ktoré 

najviac prispejú k zvýšeniu inovatívneho potenciálu slovenskej ekonomiky, rozvoju 

vedomostnej ekonomiky a zamestnanosti občanov; 

 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2006 - 2010 
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2006 - 2010 si kladie za úlohu zefektívniť 

a skvalitniť plnenie Národnej lisabonskej stratégie (MINERVA), osobitne v oblastiach – 

investície do ľudí, vzdelávanie a zamestnanosť, inovácie, veda a výskum, informačná 

spoločnosť a podnikateľské prostredie. Princíp celoživotného vzdelávania považuje vláda za 

dôležitú oblasť skvalitnenia vedomostného potenciálu.  

„Rozvoj vzdelávania a výchovy v duchu moderných európskych a svetových trendov  musí byť 

založený na   podpore vedomostne orientovanej ekonomiky, ktorá vytvára spoločenské 

prostredie, pravidlá,  modely aj skutočné možnosti pre ekonomické uplatnenie jednotlivca;“
3) 

 

 Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 

Programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, 

v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania,  

a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec (NSRR). Tento dokument 

stanovuje národné priority a zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so 

Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určuje prepojenie medzi prioritami 

Spoločenstva a Národným programom reforiem. Strategická časť NSRR vychádza z vízie 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska, ktorá je formulovaná ako „Celková 

konvergencia ekonomiky SR priemeru EÚ 15 cestou trvalo udržateľného rozvoja“; 

 

   •  Závery Európskej rady v Bruseli 25. – 26. marca 2004 (9048/04) Jarný summit 

Európskej rady prerokoval priority Lisabonskej stratégie, ktoré sú v časti Viac a lepšie 

                                                 
3)

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, august 2006 
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pracovné pozície venované stratégii zamestnanosti a konkrétne investíciám do ľudského 

kapitálu, ktoré sú rozhodujúce pre ďalší rast a produktivitu v EÚ. V dokumente sa konštatuje, 

že celoživotné vzdelávanie má pozitívny vplyv na ponuku pracovnej sily, a  preto boli členské 

štáty EÚ vyzvané prijať svoje národné stratégie a implementovať do roku 2006 ;     

 

•   Rezolúcia Rady Európskej únie o posilňovaní politík, systémov a aktivít v oblasti 

celoživotného poradenstva (9286/04/EDUC 109 SOC 234) je politický dokument 

zjednocujúci vývoj celoživotného poradenstva, poskytujúci formálny rámec na jeho rozvoj 

a posilňovanie v členských krajinách. Uvádza základné trendy vývoja a úlohy pre národné 

riadiace autority; 

 

sú najvýznamnejšími dokumentmi, ktorými sa na vládnej úrovni deklaruje úsilie o zvýšenie 

konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a zvýšenie potenciálu ľudských zdrojov pre 

potreby vedomostnej ekonomiky. 

 

 

 

5.1.2  Odborné východiská 

 

 Milénium –Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na 

najbližších 15 až 20 rokov schválený uznesením vlády SR č. 1193 z 19. decembra 

2001, ktorý vytvoril filozofický  a koncepčný rámec na identifikáciu a deklaráciu  

politických a spoločenských cieľov, záujmov, priorít v oblasti vzdelávania. Je 

východiskom pre tvorbu najzávažnejších koncepčných dokumentov v školstve, pre 

plánovanie procesu reforiem a tvorbu ich konceptov, pre vývoj strategických 

dokumentov a plánov v oblasti vzdelávania. 

 

 Koncepcia celoživotného vzdelávania v SR schválená  uznesením  vlády SR č. 157 

z 25. februára 2004 – prvý dokument koncepčného charakteru v SR definujúci 

priority a záujmy v oblasti celoživotného vzdelávania, ako aj  riadenie procesov ich 

implementácie v konkrétnych  termínoch.. 

 Národný projekt „Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému 

celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce“ spolufinancovaný z ESF , 

ktorý od roku 2004 implementuje Academia Istropolitana, vzdelávacia inštitúcia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR. Projekt  vytvoril návrh otvoreného systému 

celoživotného vzdelávania  pre potreby trhu práce, zastrešujúceho a spájajúceho 

oblasti monitorovania a prieskumu vzdelávacích potrieb; riadenia kvality 

v neformálnom vzdelávaní; uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania pre 

získanie kvalifikácie a financovania celoživotného  vzdelávania. Okrem 

koncepčných výstupov bude projekt zavŕšený návrhom zákona o celoživotnom 

vzdelávaní. 

 

 

 

5.2  Trendy v krajinách EÚ 

 

5.2.1   Celoživotné vzdelávanie  
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 Súčasné trendy v celoživotnom vzdelávaní (ďalej aj „CŽV“), ktoré sú zväčša všetky 

identifikované v stratégiách jednotlivých členských štátov EÚ, pomenúvajú tieto 

hlavné prvky:  

 

  Komplexnosť a flexibilita systému CŽV. Stratégie zachytávajú tak formálny, ako aj 

neformálny systém vzdelávania, a to na všetkých úrovniach od predškolskej až po 

vzdelávanie dospelých. Systém CŽV tak umožňuje učiacemu sa prestupnosť medzi 

formálnym a neformálnym systémom,  a tak mu poskytuje možnosť zvoliť si 

flexibilné vzdelávacie trajektórie. Tento systém mu zároveň umožňuje uznať jeho 

dosiahnuté vzdelanie v ktoromkoľvek bode celoživotného vzdelávania. Orientáciu 

v tomto systéme zabezpečuje celoživotné poradenstvo. 

 

  Kvalifikačné rámce a kvalifikačné sústavy v CŽV. Niektoré krajiny EÚ majú 

vypracované svoje národné kvalifikačné rámce a popísané rôzne kvalifikácie vo 

svojich národných sústavách kvalifikácií. Tieto nástroje sú dôležité predovšetkým na 

orientáciu pre všetkých zainteresovaných vo vzdelávaní (učiaci sa, vzdelávacia 

inštitúcia, zamestnávateľ, štát), čo od nich vyžaduje trh práce. V kvalifikačných 

štandardoch sú totiž popísané tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na 

vykonávanie určitej pracovnej pozície. Poznať požiadavky trhu práce, znamená 

prispôsobiť vzdelávanie konkrétnemu cieľu v podobe dosiahnutej kvalifikácie.  

 

 

  Modularizácia a kredity v CŽV. Ďalšou funkciou sústavy kvalifikácií je poskytnúť 

rámec na rozdelenie vzdelávacích programov, vedúcich k dosiahnutiu kvalifikácii 

(úplnej alebo čiastočnej) na kratšie jednotky (moduly), ktoré sú podľa váhy 

a dôležitosti ocenené kreditmi. Význam modulov spočíva v tom, že učiaci sa si môže 

prispôsobiť jednak tempo, akým bude postupovať pri vzdelávaní (nemusí absolvovať 

celý vzdelávací program naraz) a jednak to umožňuje vzdelávajúcemu uznať niektoré 

moduly (kredity), ktoré dosiahol predtým v rámci vzdelávania v inej vzdelávacej 

inštitúcii.    

 

 

  Otvorený prístup k CŽV. Tento prvok má niekoľko dimenzií chápania. Prvou je 

blízkosť samotných vzdelávacích možností vo forme lokálnych vzdelávacích centier 

alebo dostupné e-learningové vzdelávacie programy. Ďalšou je dostupnosť 

vzdelávacích možností v zmysle finančných a materiálnych nárokov na vzdelávanie. 

Prístup k CŽV môže byť nakoniec vnímaný aj cez formu, akou sa vzdelávanie podáva, 

keďže rôzne vekové a socioekonomické skupiny obyvateľstva majú iné požiadavky na 

pedagogicko-didaktickú realizáciu vzdelávania. Na nové nároky vo vzdelávaní je 

potrebné pripraviť aj učiteľov a lektorov. 

 

  Organizácia CŽV. Veľký dôraz sa v EÚ kladie na efektívne alokovanie finančných 

prostriedkov do celoživotného vzdelávania, ktoré sa realizuje predovšetkým 

prostredníctvom regionálnych a miestnych aktérov zúčastnených v celoživotnom 

vzdelávaní (samospráva, vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia, odborové a 

mimovládne organizácie a občan). Pre úspech celoživotného vzdelávania sa preferujú 

regionálne partnerstvá zúčastnených aktérov, ktoré vedia najlepšie identifikovať 

súčasné, ako aj budúce potreby regionálneho trhu práce a vedia pre to mobilizovať 

celý vzdelávací potenciál). Poslednou dôležitou súčasťou organizácie CŽV je 

permanentná a cielená osveta.  
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5.2.2 Celoživotné poradenstvo 

 

 

     Hnacou silou pri tvorbe európskych trendov sú okrem centrálnych inštitúcií (Európska 

komisia, CEDEFOP, ETF, OECD) aj profesiové siete, napr. IAEVG, FEDORA a súťaživosť 

medzi členskými krajinami. Medzi súčasné trendy patria najmä nižšie uvedené: 

 

 

 Komplexnosť a rôznorodosť. Poradenstvo v členských štátoch EÚ sa poskytuje 

prostredníctvom rôznorodých štruktúr, poradenských systémov a postupov počas 

vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnania, nezamestnanosti,  v súkromnom a 

verejnom sektore. Táto rôznorodosť je bohatým základom pre spoluprácu a partnerské 

učenie sa. Primárna zodpovednosť zabezpečiť bezplatné poradenské služby primeranej 

kvality a rozsahu zostáva na členskom štáte. 

 

 Efektívnosť. Poskytovanie účinného poradenstva má kľúčový význam v podpore 

sociálnej inklúzie, sociálnej rovnosti, rodovej  rovnocennosti  a aktívneho občianstva 

podporovaním účasti jednotlivcov na vzdelaní a odbornej príprave a ich výbere 

realistickej a zmysluplnej kariéry. 

 

 Flexibilnosť a inovácia. Služby musia odrážať meniace sa podmienky a potreby. 

Zavádzanie nových technológií má prispieť ku zlepšeniu dostupnosti, kvality 

a efektívnosti. 

 

 Transparentnosť a dostupnosť. Zvláštna pozornosť sa venuje dostupnosti 

poradenských služieb pre cieľové skupiny v čase kariérovej zmeny alebo jej potreby. 

 

 Dialóg a subsidiarita. Tvorcovia na klienta orientovaných poradenských systémov pri 

tvorbe koncepcií zapájajú do tohto procesu všetky zainteresované strany. Ich úspešná 

implementácia je založená na princípe partnerstiev a dôslednej subsidiarity. 

 

 Európska dimenzia. Poradenstvo prispieva ku plnému využitiu potenciálu tvoreného 

naším členstvom v Európskej únii. Celoživotné poradenstvo prispieva aj 

prostredníctvom nadnárodných sietí (napr. EURES) k dosahovaniu cieľov týkajúcich 

sa ekonomického rozvoja, efektivity trhu práce a pracovnej a geografickej mobility. 

 

 

 

V stručnej analýze sú uvedené výsledky analýzy súčasného stavu celoživotného vzdelávania 

a celoživotného poradenstva, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

 

 

5.3 Popis  systémov vzdelávania 

 

5.3.1  Formálne vzdelávanie: 
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Formálny systém vzdelávania prejavuje vysoký stupeň uzavretosti a pomerne nízku 

schopnosť konštruktívne využívať komplementárne funkcie neformálneho systému 

vzdelávania na skrátenie času potrebného na nadobudnutie novej kvalifikácie alebo na 

rozšírenie pôvodnej. Až na malé výnimky (napr. technik požiarnej ochrany, sprievodca 

cestovného ruchu) udeľuje oficiálne uznávané doklady o získaní kvalifikácie. 

     Najväčším systémovým  nedostatkom je nízka schopnosť formálneho systému vzdelávania 

pružne reagovať na novo vznikajúce profesie a na zavádzanie nových technológií a inovácií 

do praxe tvorbou nových učebných a študijných odborov. Dĺžka procesu tvorby a zavádzania 

nových učebných a študijných odborov je často príliš dlhá, čo nezodpovedá potrebám 

a nárokom zamestnávateľov a praxe.  

 

5.3.2  Neformálne vzdelávanie: 

 

     Neformálny systém vzdelávania vyniká svojou schopnosťou okamžite reagovať na nové 

vzdelávacie potreby, na inovácie a zavádzanie nových technológií tvorbou programov 

vzdelávania „šitých na mieru“.  

     Jeho nedostatkom je, že neposkytuje formálne uznávané doklady o nadobudnutí 

kvalifikácie čiastkovej alebo úplnej a že nemá zavedený štátom kontrolovaný systém riadenia 

kvality, ktorý by zabezpečil kvalitu neformálneho vzdelávania rovnocennú s kvalitou 

formálneho vzdelávania.   

 

5.3.3   Informálne učenie sa: 

 

v súčasnosti najmenej využívaný subsystém vzdelávania, založený na prirodzených 

schopnostiach človeka poznávať  a učiť sa a ktorý má potenciál viesť k nadobúdaniu formálne 

uznanej kvalifikácie, pričom poskytuje všetky podmienky na praktické zvládnutie profesií 

(learning by doing). 

 

 

5.3.4 Celoživotné poradenstvo 

 

Služby celoživotného poradenstva sa v Slovenskej republike poskytujú najmä v pôsobnosti 

rezortov školstva a práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasný systém poradenstva nedostatočne 

pokrýva určité skupiny obyvateľov: zamestnanú populáciu, remeselníkov a živnostníkov, 

neevidovaných nezamestnaných, populáciu po produktívnom veku a marginálne skupiny. 

 

 

5.4 Charakteristika nedostatkov súčasného vzdelávacieho systému a poradenstva: 

 

 

      Vzdelávací systém a poradenstvo v posledných desaťročiach nedostatočne reaguje na 

potreby trhu práce v Slovenskej republike a prejavuje sa hlavne : 

 

1. absenciou otvoreného systému celoživotného vzdelávania pre trh práce 

2. nedostatočnou schopnosťou formálneho systému vzdelávania pružne reagovať na 

vzniknuté potreby nových kvalifikácií vytvorením a zavedením nových učebných 

a študijných odborov 

3. vzájomnou uzavretosťou  medzi formálnym a neformálnym systémom vzdelávania 

4. absenciou uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania na účely nadobudnutia 

kvalifikácie 
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5. štátom nedostatočne garantovanou kvalitou neformálneho vzdelávania  

6. absenciou priebežného monitorovania a prieskumu  vzdelávacích potrieb na úrovni 

štátu 

7. absenciou systému celoživotného poradenstva pre všetky fázy vzdelávania a aktívneho 

života človeka 

8. nedostatočne prehľadným a efektívnym spôsobom financovania formálneho 

a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa  

9. nedostatočným rozvojom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, 

10. pretrvávaním rodových stereotypov. 

 

 

Stručná SWOT analýza vzdelávacieho systému  

 

 

silné stránky slabé stránky 

 veľmi dobre organizovaný formálny 

systém vzdelávania 

 vysoká ponuka a relatívne vysoký 

záujem o vzdelávanie 

v neformálnom systéme vzdelávania 

 informálne učenie je prirodzený 

spôsob získavania vedomostí a 

zručností   

 nízka flexibilita formálneho systému 

vzdelávania 

 nevyriešené systémové prvky 

v neformálnom vzdelávaní:  

1.zabezpečenie kvality; 

2.financovanie; 3. uznávanie 

výsledkov vzdelávania 

 vysoká miera neorganizovanosti 

v informálnom učení 

príležitosti ohrozenia 

 zrovnoprávnenie výsledkov 

neformálneho systému vzdelávania 

s formálnym systémom 

 využitie výstupov národného projektu 

Academie Istropolitana aj na podporu 

neformálneho vzdelávania: 1. 

certifikácia vzdelávacích inštitúcií, 

certifikácia lektorov, akreditácie 

vzdelávacích programov; 2. národná 

kvalifikačná autorita;  

 zmena paradigmy hodnotenia 

výsledkov vzdelávania založeného na 

meraní vstupov (dĺžka vzdelávania) 

na meranie výstupov (výsledok 

vzdelávania tzv. „learning outcome 

principle“), ktorý vyhovuje aj pre 

uznanie výsledkov v informálnom 

učení 

 rezistencia zo strany zamestnávateľov 

a formálneho systému uznávať 

vzdelanie získané v neformálnom 

systéme 

 nezáujem decíznej sféry vytvoriť 

podmienky pre implementáciu 

inovatívnych prvkov do 

neformálneho systému a odpor 

formálneho systému akceptovať tieto 

inovatívne prvky  

 možná devalvácia formálneho a 

neformálneho vzdelávania 

    

 

 

 

 

Podrobná analýza súčasného stavu je uvedená v prílohe č. 1 
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6 Systém celoživotného vzdelávania – prvky, nástroje a vnútorné vzťahy 

 

 

     Zámer vytvoriť a zaviesť otvorený systém celoživotného vzdelávania v SR sa vyvinul ako 

výsledok priebežnej komunikácie medzi MŠ SR – sekciou európskej integrácie a Academiou 

Istropolitana – vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR v roku 2003, keď 

v súvislosti s prípravou na vstup SR do EÚ bola  táto štátna inštitúcia oslovená vytvoriť 

pracovný návrh národného projektu/projektov pre oblasť celoživotného vzdelávania.   

 

 

     Po analýze stavu v tejto oblasti sa tvorcovia rozhodli riešiť zásadným spôsobom oblasť 

CŽV na Slovensku vytvorením a zavedením otvoreného systému CŽV v SR pre potreby trhu 

práce. 

 

 

      Popis otvoreného systému celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce je 

vypracovaný v koncepciách pre jednotlivé subsystémy celoživotného vzdelávania, 

pokrývajúce všetky zložky systému vzdelávania – formálne vzdelávanie, neformálne 

vzdelávanie  a informálne učenie sa. Tieto koncepcie, vzájomne na seba nadväzujúce, boli 

vypracované vzdelávacou inštitúciou Ministerstva školstva SR Academiou Istropolitana 

v rámci národného projektu ESF „Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému 

celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce“. Odborné činnosti na projekte začali 

v roku 2004 a skončia v marci 2007.   

 

 

 

 

 

Prvky otvoreného systému CŽV: 

 

 

 Systém monitorovania a prieskumu vzdelávacích potrieb s cieľom ich 

prognózovania a informačný systém o CŽV 

 

 Systém kvality celoživotného vzdelávania, s dôrazom na kvalitu neformálneho 

vzdelávania  a informálneho učenia sa  

 

 Systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 

pre získanie kvalifikácie – priestupnosť 
 

 Podporné nástroje financovania CŽV 
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Grafické znázornenie kľúčových prvkov otvoreného systému CŽV 

 

Kľúčové prvky otvoreného systému

CŽV v SR

SYSTÉM

MONITOROVANIA

PRIESKUMU A 

PROGNÓZOVANIA 

VZDELÁVACÍCH

POTRIEB

SYSTÉM

RIADENIA  KVALITY A

VZDELÁVANIA

SYSTÉM  

UZNÁVANIA

VÝSLEDKOV 

NEFORMÁLNEHO

VZDELÁVANIA A

INFORMÁLNEHO

UČENIA SA PRE 

ZÍSKANIE KVALIKÁCIE

PODPORNÉ

NÁSTROJE 

FINANCOVANIA 

CŽV

    
 

6. 1    Monitorovanie, prieskum a prognózovanie  

 

 

      Monitorovanie, prieskum a prognózovanie vzdelávacích potrieb je subsystém, ktorý po 

svojom zavedení legislatívnym opatrením splní dôležitú úlohu konkrétneho nástroja za 

účelom vytvorenia podmienok pre občanov, zamestnávateľov, verejnú správu a vzdelávacie 

inštitúcie, reagovať vzdelávaním na meniace sa potreby trhu práce.  

 

 

      Na tento účel je vytvorený všeobecne použiteľný model prieskumu vzdelávacích potrieb 

pre všetky cieľové skupiny  – občan, zamestnávateľ, verejná správa a vzdelávacia inštitúcia. 

Všeobecne použiteľný model prieskumu vzdelávacích potrieb môžu jeho užívatelia aplikovať 

v rozsahu podľa svojej individuálnej potreby. Poskytuje manuál -  konkrétne na seba 

nadväzujúce  postupy na zber empirických údajov, ich vyhodnotenie, identifikovanie 

vzdelávacích potrieb a ich plánovanie. 

 

6.1.1 Základná štruktúra modelu prieskumu vzdelávacích potrieb: 

 

 identifikácia cieľových skupín pre analýzu vzdelávacích potrieb 

 identifikácia zdrojov rozvoja vzdelávacích potrieb u vybraných cieľových skupín 

a formulácia požadovaných kompetencií 

 plánovanie analýzy vzdelávacích potrieb 

 realizácia analýzy vzdelávacích potrieb 

 príprava odporúčaní z analýzy vzdelávacích potrieb 

 realizácia odporúčaní 

 prognózovanie budúceho vývoja vzdelávacích potrieb  
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V prípadoch využívania všeobecne použiteľného modelu prieskumu vzdelávacích potrieb sa 

dosiahne štandardizácia prieskumu vzdelávacích potrieb, čo umožní presnejšie prognózovanie 

ich vývoja . 

 

     Služby informačného systému pre celoživotné vzdelávanie a celoživotné poradenstvo  

budú účinným nástrojom voľného prístupu občanov, zamestnávateľov, verejnej správy 

a inštitúcií k vzdelaniu a poradenstvu a zároveň bude obojsmerným nástrojom komunikácie 

svojich klientov. Návrh informačného systému pre neformálne vzdelávanie, ktorý vhodne 

doplní už existujúce informačné systémy vo formálnom vzdelávaní je vypracovaný ako 

koncepčný výstup národného projektu „Tvorba, rozvoj a implementácia otvoreného systému 

celoživotného vzdelávania v SR pre potreby trhu práce“.  

 

6.1.2 Základná štruktúra informačného systému pre CŽV: 

 

 databáza certifikovaných vzdelávacích ustanovizní 

 databáza certifikovaných lektorov a manažérov neformálneho vzdelávania 

 databáza akreditovaných vzdelávacích programov v modulovej podobe 

 databáza autorizovaných subjektov na overovanie výsledkov neformálneho 

vzdelávania pre získanie kvalifikácie. 

 

Budú existovať dve možnosti na prvotný vstup žiadateľa o evidenciu v systéme do 

informačného systému :  

 Elektronicky  

 Kombinovane (elektronicky + poštou). 

 

 

Používateľmi informačného systému pre CŽV budú : 

 Prevádzkovateľ informačného systému (ministerstvo alebo oprávnená národná 

autorita) 

 Jednotlivec 

 Inštitúcia – odberateľ vzdelávania 

 Inštitúcia – poskytovateľ analýzy vzdelávacích potrieb 

 Inštitúcia – poskytovateľ vzdelávania. 

 

 

Moduly informačného systému o CŽV : 

 Certifikácia poskytovateľov vzdelávania 

 Akreditácia vzdelávacích programov/aktivít 

 Certifikácia lektorov a manažérov neformálneho vzdelávania 

 Autorizácia subjektov na overovanie výsledkov neformálneho vzdelávania pre 

získanie kvalifikácie 

 Inovačné centrum neformálneho vzdelávania 

 Doplnkové moduly informačného systému . 

 

Ďalšími funkciami informačného systému pre CŽV bude kontrolný mechanizmus, 

vyhľadávanie vzdelávacích aktivít a prepojenie databáz . 
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6.2    Kvalita celoživotného vzdelávania 

 

      Systém riadenia kvality formálneho vzdelávania je priamo zakotvený v právnych 

predpisoch vzťahujúcich sa na formálne vzdelávanie na všetkých stupňoch.  

 

Riadenie kvality v neformálnom systéme vzdelávania bude zabezpečené prostredníctvom  

národnej autority, ktorá bude v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR. Národná autorita 

nadväzne na pripravovaný legislatívny zámer budúceho zákona o celoživotnom vzdelávaní 

bude plniť úlohy  oprávňujúce certifikovať vzdelávacie ustanovizne, akreditovať programy 

neformálneho vzdelávania v modulárnej podobe s prideľovaním kreditov jednotlivým 

modulom, certifikovať lektorov a manažérov neformálneho vzdelávania a poradcov, a tak 

garantovať kontrolu štátu nad kvalitou celoživotného vzdelávania a celoživotného 

poradenstva. 

 

 

 

Grafické znázornenie systému riadenia kvality a systému uznávania výsledkov  
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(kredity)

Návrh systému riadenia kvality ďalšieho vzdelávania

Predpokladané spracované materiály: NSP, NSK, kvalifikačné štandardy, hodnotiace štandardy

certifikácia lektorov,

• vzdelávania

• kariér. poradenstva
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Popis činnosti : 

 

 

Národná autorita z kompetencií získaných zákonom o celoživotnom vzdelávaní, bude mať 

možnosť  

 

 autorizovať právnické a fyzické osoby, ktoré splnia predpisom dané kritériá, na 

overovanie výsledkov neformálneho vzdelávania  a informálneho učenia sa, udelením 

oprávnenia. Je prirodzené, že týmito autorizovanými osobami, ktoré splnia všetky 

kritériá, budú školy formálneho systému vzdelávania, ktoré majú všetky podmienky 

na vyučovanie a logicky na overovanie výsledkov vzdelávania na dané učebné alebo 

študijné odbory; 

 riadiť procesy certifikácie vzdelávacích ustanovizní neformálneho systému 

vzdelávania, udeľovať a odoberať doklady o certifikácii ustanovizní, ktoré potvrdzujú 

dosiahnutie minimálneho  a vyššieho stupňa požadovanej kvality organizácie 

v neformálnom vzdelávaní, pričom certifikácia nebude povinný proces; 

 akreditovať vzdelávacie aktivity v neformálnom vzdelávaní v modulovej podobe 

s pridelením príslušného počtu kreditov, pričom akreditácia nebude povinný proces; 

 certifikovať lektorov a manažérov neformálneho vzdelávania, ako aj poradcov. 

 

 

6.3   Uznávanie výsledkov  

 

     Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa je jedným 

z kľúčových prvkov (subsystémov) systému celoživotného vzdelávania. Posilňuje postavenie 

CŽV ako jedného z hlavných nástrojov flexibility spoločnosti a rozvoja vedomostnej 

spoločnosti. Uznávanie je možné dvoma cestami : 

 

 

1. Kreditový systém pre programy neformálneho vzdelávania: 

2. Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa 

osobám z praxe prostredníctvom národnej autority s vymedzenými 

kompetenciami. 

 

6.3.1  Kreditový systém pre neformálne vzdelávanie  
 

     V procese akreditácie vzdelávacích aktivít pre neformálny systém vzdelávania, ktorý bude 

obsahom návrhu pripravovaného návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní, sa budú 

akreditovať aj (nebude to povinný proces) programy v modulovej podobe , ktorým sa pri 

akreditácii pridelí príslušný počet kreditov podľa pomeru 1:3 rozsahu výučby v pomere 

k výučbe v danom odbore v štúdiu vo formálnom systéme vzdelávania, pričom postup pri 

udeľovaní počtu kreditov  bude upravený osobitným predpisom.  

 

     Občan, ktorý získa konkrétny počet kreditov za absolvovanie vzdelávacích aktivít 

v neformálnom systéme vzdelávania, si ich bude môcť kumulovať podľa svojho rozhodnutia, 

za podpory celoživotného poradenstva si bude môcť modelovať svoje čiastkové a úplné 

kvalifikácie podľa potreby svojej a potreby lokálneho trhu práce. 
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     Akreditácia modulov vzdelávacích programov v neformálnom vzdelávaní s pridelením 

konkrétneho počtu kreditov zabezpečí vertikálnu priepustnosť a skrátený čas odbornej 

prípravy , ich rozmanitá ponuka zabezpečí pružnú reakciu na zmenené potreby trhu práce 

a požadovanú špecializáciu prac. sily v prípade potreby, pričom oslobodí formálny systém 

vzdelávania od potreby prípravy úzko špecializovaných odborov.  

     Národná autorita môže, na účely získania kvalifikácie cez neformálny systém vzdelávania, 

podľa osobitného predpisu určovať postupy na uznávanie kreditov vzdelávacích programov 

inštitúcií neformálneho vzdelávania, ktoré nie sú akreditované a vyjadrené v modulárnej 

podobe a nemajú  udelený  počet kreditov, primerane . 

    Kreditový systém umožní uznávanie kreditov získaných za ustanovený rozsah a spôsob 

ukončenia vzdelávacieho programu, resp. modulov v ďalšom vzdelávaní, za kredity prenesené 

do formálneho systému vzdelávania. Napr. x počet akreditovaných modulov vzdelávacích 

programov = splnená podmienka pre vykonanie záverečnej skúšky pre získanie výučného 

listu, alebo výučný list + x akreditovaných modulov vzdelávacích programov = splnená 

podmienka pre vykonanie maturitnej skúšky, atď. 

     V rámci akreditácie  modulov je potrebné presunúť priority z doterajších úloh ďalšieho 

vzdelávania – z rozširovania nadobudnutej kvalifikácie, na novú prioritu – získavanie novej 

kvalifikácie. Týmto postupom sa zabezpečí jednak adaptabilita pracovnej sily a jednak 

požadovaná špecializácia v relatívne krátkom čase. 

 

 

 

6.3.2 Uznávanie výsledkov prostredníctvom národnej autority  
 

Priradenie istého počtu kreditov, napr. 80% na istý počet rokov praxe v odbore, napr. 5 rokov 

a zvyšok kreditov – 20% môže občan získať overením kompetencií - skúškou s určeným 

štandardom znalostí a zručností , u autorizovanej právnickej  (PO) alebo fyzickej (FO) osoby. 

Národná autorita pridelí záujemcovi, ktorý sa u nej prihlási  o získanie novej kvalifikácie 

alebo rozšírenie pôvodnej, 80% kreditov za 5 rokov preukázanej  praxe v príslušnom odbore. 

Na doplnenie ostatných 20% kreditov navrhujeme postup: 

 

1. postup:  záujemca potrebuje absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti 

a odborných kompetencií v danom odbore u inštitúcie (PO alebo FO), ktorá bola na túto 

overovaciu činnosť autorizovaná národnou autoritou. 

 

Absolvent akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania vyjadrených v moduloch 

s udelenými kreditmi sa môže s takto získanými kreditmi priamo uchádzať u autorizujúcej PO 

a FO o uznanie kreditov na účel získania dokladu o kvalifikácii. 

 

2. postup :   ak záujemca absolvoval v priebehu obdobia posledných 5 rokov akreditované 

programy ďalšieho vzdelávania , ktoré sú rozpracované v moduloch s prideleným počtom 

kreditov a splnil podmienky zozbierania 100% kreditov na uznanie získania novej kvalifikácie 

alebo získania 100% kreditov na zvýšenie stupňa kvalifikácie, napr. z úplného stredného 

odborného vzdelania na vysokoškolské bakalárskeho stupňa, priamo požiada autorizovanú 

PO alebo FO, ktorá získala autorizáciu od národnej autority o vydanie dokladu o získaní či 

zvýšení kvalifikácie.  
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Vzdelávacie programy inštitúcií, ktoré nemajú akreditované kurzy v modulárnej podobe 

s pridelenými kreditmi sa budú na účel uznania výsledkov neformálneho vzdelávania 

považovať za výkon praxe v odbore (upraví sa takto priamo v návrhu zákona o CŽV) 

 

 

Príklad: Ľubo, 34 rokov, vyučený mechanizátor lesnej výroby v súčasnosti v rámci svojho 

zamestnania vykonáva drobné elektroinštalačné práce pod dohľadom odborne spôsobilého 

zamestnanca 

 

 

Ľubo vyštudoval vo formálnom systéme na strednom odbornom učilišti lesníckom učebný 

odbor bez maturity – mechanizátor lesnej výroby. Po 7 rokoch praxe v lese chcel zmeniť 

svoju prácu, a tak si vybral zamestnanie, v tom čase  „rozkvitajúcej“ oblasti podnikania, 

v malej reklamnej agentúre. Okrem iných pracovných činností mal v tejto firme na starosti 

pracovné činnosti, ktoré súviseli so zapájaním svetelných reklamných pútačov. Za 10 rokov 

praxe získal v tejto práci taký stupeň vedomostí a zručností, ktoré by mu umožnili 

samostatne zapájať elektroinštaláciu keby mal na túto činnosť osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti. Vzhľadom na útlm, ktorý sprevádza podnikanie v malých reklamných firmách a 

na  výrazný rast v stavebníctve, sa Ľubo rozhodol, že chce získať požadovanú kvalifikáciu 

a s ňou súvisiace osvedčenie  na prácu elektroinštalatéra.            Čo môže robiť? 

 

 

 

 

 

súčasný  

systém uznávania kvalifikácií: 

navrhovaný  

systém uznávania kvalifikácií: 

 

Súčasný systém udeľovania 

kvalifikácii Ľubovi takúto 

kvalifikáciu oficiálne neuzná, 

pretože neabsolvoval strednú 

odbornú školu elektrotechnického 

zamerania. Jediná možná cesta je 

absolvovať vo formálnom 

systéme nejakú elektrotechnickú 

odbornú školu a na základe 

výučného listu, resp. diplomu mu 

bude uznaná kvalifikácia.  

Ľubo však o takúto cestu získania 

kvalifikácie nemá záujem. 

Vyžaduje si to veľa času a ak 

náhodou nedokončí začaté 

štúdium, vyšlo jeho úsilie úplne 

nazmar. 

Navrhovaný systém počíta s tým, že preskúšaním 

v autorizovanej vzdelávacej inštitúcii (môže to byť tá istá 

stredná odborná škola, ktorá mu teraz ponúkla 4-ročné 

štúdium)  z tých vedomostí a zručností, ktoré Ľubo 

nadobudol v informálnom učení sa a ktoré si vyžadujú 

pracovné činnosti na potrebnú kvalifikáciu 

elektroinštalatéra (tieto vedomosti a zručnosti budú 

popísané v národnej sústave kvalifikácií) mu môže byť 

uznaná čiastočná kvalifikácia.   

Ak Ľubove doterajšie skúsenosti nebudú stačiť na 

priznanie kvalifikácie, autorizovaná inštitúcia 

v spolupráci s jeho kariérovým poradcom mu na základe 

výsledkov z preskúšania naplánujú zoznam modulov, 

ktoré musí Ľubo absolvovať v neformálnom systéme 

vzdelávania, aby splnil požiadavky na priznanie 

kvalifikácie. Na absolvovanie týchto modulov si Ľubo 

môže zvoliť akúkoľvek vzdelávaciu inštitúciu, ktorá 

ponúka akreditované moduly a rozložiť si to na čas, ktorý 

mu jeho pracovné zaťaženie dovoľuje.   
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Graf č. 1: Ilustrácia súčasného systému uznávania kvalifikácií 
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Graf č. 2: Ilustrácia navrhovaného systému uznávania kvalifikácií 

 

 

Uznávané výsledky vzdelávania 

 

Neuznávané výsledky vzdelávania 

Formálne 
vzdelávanie 

Neformálne 
vzdelávanie 

Informálne    
učenie sa 

Formálne 
vzdelávanie 

Neformálne 
vzdelávanie 

Informálne    
učenie sa 

  

  

  

 

 

 

    

    

            

 

 

Poznámka: Ilustračné grafy ukazujú rozdiel uznávania výsledkov vzdelávania v súčasnom 

a navrhovanom systéme CŽV. Navrhovaný systém predpokladá, že dôjde k výraznému 

zvýšeniu uznávania výstupov vzdelávania a učenia sa pre získavanie kvalifikácií. 
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6.4      Podporné nástroje financovania CŽV  

 

    Cieľom je zhodnotiť možnosti financovania celoživotného vzdelávania v SR s dôrazom na 

viaczdrojové financovanie a zaviesť ich do právnej úpravy. Na financovaní celoživotného 

vzdelávania by sa tak okrem jednotlivcov mal podieľať štát formou národných grantov, 

územná samospráva, zamestnávatelia z verejného  a súkromného sektora, bankový sektor.  

 

   Na financovanie celoživotného vzdelávania by mohli byť taktiež využité prostriedky zo 

štrukturálnych fondov EÚ, predovšetkým Európsky sociálny fond a to v rámci týchto aktivít: 
 

 Zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania  

 Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní 

 Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v celoživotnom vzdelávaní 

 Podpora celoživotného vzdelávania v jednotlivých sektoroch 

 Uľahčenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu 

 Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom celoživotného vzdelávania 

 Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho 

a informálneho vzdelávania. 

 

        Na zabezpečenie podporných nástrojov k motivácii účasti dotknutých subjektov na 

celoživotnom vzdelávaní bude taktiež nevyhnutné hľadať možnosti jeho efektívneho 

financovania v rámci, v budúcnosti navrhovaných, legislatívnych zmien.  
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6.5    Národná autorita pre celoživotné vzdelávanie  

 

     Úlohy tvorby a zavádzania metodiky,  kontroly kvality a riadenia uznávania výsledkov 

neformálneho vzdelávania  a informálneho učenia sa bude plniť organizácia, ktorá bude 

kompetentná vyvíjať a implementovať koncepcie, metodiky, stratégie a politiky štátu v oblasti 

celoživotného vzdelávania a ktorej kompetencie sa budú odvíjať od normatívne upraveného 

zadania zo strany zriaďovateľa a z legislatívnej úpravy celoživotného vzdelávania.  

 

      Národná autorita, v súlade s pripravovaným legislatívnym zámerom budúceho zákona 

o celoživotnom vzdelávaní, bude právnická osoba s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá v rozsahu 

ustanovenom budúcim zákonom o CŽV bude plniť úlohy v oblasti riadenia, organizácie, 

zabezpečovania, vykonávania a kontroly kvality poskytovania celoživotného vzdelávania, ako 

aj v oblasti riadenia systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania pre získanie 

čiastkovej alebo úplnej kvalifikácie. Pri uznávaní výsledkov vzdelávania pre regulované 

povolania, ktoré sú upravené samostatnými právnymi predpismi, bude spolupracovať 

s rezortnými a inými zodpovednými inštitúciami. 

 

      Na zabezpečenie svojej činnosti vytvorí svoje orgány v rámci organizačnej štruktúry 

a poradné orgány pre oblasť certifikácie vzdelávacích ustanovizní, akreditáciu programov 

neformálneho vzdelávania, pre autorizáciu subjektov na vykonanie overenia výsledkov 

neformálneho vzdelávania pre účely nadobudnutia čiastkovej alebo úplnej kvalifikácie, v tých 

oblastiach, kde nie sú regulované povolania upravené osobitnými právnymi predpismi 

z dôvodu ochrany verejného zdravia, zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti štátu bude 

spolupracovať so zodpovednými rezortnými a inými inštitúciami. 

 

  

6.5.1 Hlavné úlohy národnej autority: 

 

 vypracúva návrhy koncepčných a strategických dokumentov so zameraním na 

neformálne vzdelávanie; 

 vyhodnocuje stav celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, aj z hľadiska 

rodovej rovnosti,  vypracúva súvisiace  analýzy a prognózy ďalšieho vývoja 

celoživotného vzdelávania v spolupráci s dotknutými orgánmi a inštitúciami, 

 určuje podmienky certifikácie vzdelávacích ustanovizní neformálneho vzdelávania, 

 overuje splnenie podmienok na udelenie certifikátu kvality vzdelávacej ustanovizne  
a rozhoduje o jeho udeľovaní, odňatí alebo zmene, 

 určuje kritériá akreditácie vzdelávacích programov a rozhoduje o akreditácii 

vzdelávacích programov v oblasti neformálneho vzdelávania, 

 určuje podmienky certifikácie lektorov neformálneho vzdelávania a manažérov 

neformálneho vzdelávania a koná a rozhoduje o certifikácii lektorov a manažérov 

neformálneho vzdelávania a o odňatí im udeleného certifikátu, 

 koná a rozhoduje o autorizácii fyzickej osoby alebo právnickej osoby na overovanie 

úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie uchádzača v oblasti neformálneho vzdelávania  a 

informálneho učenia sa a o odňatí alebo zmene takejto autorizácie, 

 vykonáva kontrolnú a hospitačnú činnosť v certifikovaných vzdelávacích 

ustanovizniach, v ktorých sa poskytuje neformálne vzdelávanie, 

 vyhotovuje a vedie v elektronickej forme verejne prístupný centrálny zoznam 

certifikovaných vzdelávacích ustanovizní v oblasti neformálneho vzdelávania, 
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centrálny zoznam akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti neformálneho 

vzdelávania a centrálny zoznam autorizovaných fyzických osôb a právnických osôb, 

 vedie centrálnu evidenciu vydaných autorizácií, centrálnu evidenciu udelených 

certifikátov kvality vzdelávacích ustanovizní a centrálnu evidenciu certifikátov kvality 

udelených lektorom neformálneho vzdelávania a manažérom vzdelávania, 

 poskytuje poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania, 

 pripravuje a zavádza marketingové stratégie v oblasti neformálneho vzdelávania, 

 zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti 

celoživotného vzdelávania. 

 

      Pri výkone svojich činností podľa potreby spolupracuje s ústrednými orgánmi 

štátnej správy. 

 
 
 

7   Návrh systému celoživotného poradenstva 

 

Systém celoživotného poradenstva v SR  nie je vytvorený; sú vytvorené a zavedené 

jednotlivé, navzájom neprepojené subsystémy celoživotného poradenstva, ktoré nie je 

dobudovaný do funkčného celku.  Jedným zo špecifických cieľov stratégie je zadať jeho 

vypracovanie a vytvoriť podmienky pre budúcu legislatívnu úpravu systému celoživotného 

poradenstva. 

 

7.1    Charakteristika efektívneho systému celoživotného poradenstva 

 
Táto časť predstavuje popis optimálneho systému služieb celoživotného poradenstva, ktorého 

primárnou funkciou je pomôcť jednotlivcovi rozvíjať a uplatňovať svoje schopnosti 

a kompetencie v reálnej spoločnosti charakterizovanej svojimi potrebami a možnosťami. 

Uvedená charakteristika je v súlade s cieľmi definovanými v Lisabonskej stratégii 

a európskymi odporúčaniami, ktoré sú zhrnuté v Rezolúcii o posilňovaní politík, systémov a 

aktivít v oblasti celoživotného poradenstva v Európe
4)

 a v Príručke pre tvorcov koncepcií v 

oblasti kariérového poradenstva
5)

.  

 

Otázky, ktorými sa služby celoživotného poradenstva zaoberajú, presahujú rámec 

jednotlivého individuálneho sektora, rezortu i vedného odboru. Systém služieb, ktoré majú 

byť efektívnou reakciou na potreby ich rôznorodých užívateľov a súčasne potreby neustále sa 

meniacej spoločnosti, musia nadrezortnosť a multidisciplinárnosť problematiky zohľadniť 

v každom bode riadenia a tvorby systému, ako i neustáleho manažmentu jeho kvality.  

Komplexnosť efektívneho poradenského systému možno bližšie popísať ako: 

                                                 
4)

 Rezolúcia Rady Európskej únie o posilňovaní politík, systémov a aktivít v oblasti celoživotného poradenstva 

(9286/04 EDUC 109 SOC 234; Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the 

Member States meeting within the Council on Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of 

Guidance throughout life in Europe. May 2004.)  
 
5)

 Kariérové poradenstvo – príručka pre tvorcov koncepcií. (Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. 

Paris: 2004, ISBN 92-64-01519-1; slovenský preklad: SAAIC – Euroguidance centrum pre slovenskú edíciu, 

2005) 
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 Zapojenie všetkých sektorov: Verejný, súkromný a tretí sektor majú rozličné funkcie 

a možnosti. Spolu predstavujú finančné, ľudské a odborné zdroje špecializujúce sa 

určité cieľové skupiny. Podporou spolupráce medzi nimi na národnej úrovni (ktorá 

bude podchytená legislatívne) je možné priblížiť sa k tomu, aby ich služby pokrývali 

čo najväčšiu časť populácie a dopytu po širokej ponuke kvalitných služieb.  

 

 Nadrezortnosť: celoživotné poradenstvo predstavuje nástroj na zvýšenie atraktivity 

a využívanie možností celoživotného vzdelávania pre účely zlepšenia 

zamestnateľnosti a profesionálneho uplatnenia jednotlivca. Keďže jeho podstatou je 

prepojenie problematiky vzdelávania s problematikou zamestnanosti, vyžaduje 

neustálu spoluprácu dvoch kľúčových rezortov: rezortu školstva i rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Ak majú byť služby svojím obsahom úplné a navzájom 

medzi sebou nadväzujúce, vyžaduje sa aj spolupráca ostatných dotknutých rezortov – 

hlavne zdravotníctva (pre občanov so špecifickými zdravotnými obmedzeniami) 

a spravodlivosti (pre občanov začleňujúcich sa do spoločnosti po výkone trestu 

odňatia slobody) a je potrebné vytvoriť štruktúru kompetentnú pre riadenie systému 

služieb ako celku. To znamená, že na národnej úrovni treba najskôr vypracovať 

koncepciu komplexného systému služieb, potom na jej základe delegovať 

zodpovednosť za rôzne typy služieb pre jednotlivé špecifické cieľové skupiny 

konkrétnemu rezortu, inštitúcii, resp. poskytovateľovi. Z komplexnej stratégie by mali 

vychádzať čiastkové stratégie služieb poskytovaných jednotlivými rezortmi alebo 

inštitúciami. 

 

 Delegovanie zodpovednosti a kompetencií na nižšie úrovne. Národný systém 

poradenských služieb by mal dodržiavať tzv. princíp subsidiarity: riadenie služieb 

poskytovaných konkrétnymi subjektmi by malo prebiehať na najnižšej možnej úrovni, 

ktorá je potrebná na dosiahnutie a udržiavanie ich vysokej kvality. To znamená, že na 

národnej úrovni by malo byť riadené len to, čo presahuje možnosti regionálnej úrovne, 

miestnej úrovne  či úrovne samotného poskytovateľa. Uplatnenie princípu má 

zabezpečiť využitie skúseností a znalosť problematiky „z prvej ruky“ a neohroziť 

pritom komplexnosť a koherentnosť celého systému. 

 

 

 Pokrytie cieľových skupín každého veku a stavu. Znamená dostupnosť kvalitných 

služieb pre deti, mládež i dospelých, zapojených do systému formálneho vzdelávania 

i mimo neho, nezamestnaných i zamestnaných, pre rôzne typy skupín 

znevýhodnených na trhu práce, ale súčasne i pre záujemcov z väčšinovej spoločnosti. 

 

 

 Zabezpečenie rôznych typov služieb pre všetky uvedené cieľové skupiny. Existencia 

služieb informačných, poradenských i terapeutických pre každý typ cieľovej skupiny 

umožňuje efektívne využívanie finančných a ľudských (odborných) zdrojov. Ak je 

systém komplexný a zabezpečuje rôzne služby zodpovedajúce potrebám klientov, je 

jednoduchšie v ňom jasne vymedziť kompetencie jednotlivých poskytovateľov 

a vypracovať referenčný rámec, ktorý definuje, na koho sa klient môže obrátiť 

pre daný typ pomoci. Špecializácia poradcu na konkrétny typ služby, prípadne aj 

cieľovú skupinu, umožňuje adekvátne využitie jeho vzdelania, nasmerovanie ďalšieho 

vzdelávania a zvýšenie kvality jeho služieb. 
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 Zapojenie jednotlivých skupín, ktorých sa celoživotné poradenstvo týka, do procesu 

tvorby a rozvoja služieb. Cieľom je vytvoriť služby, ktoré budú zodpovedať tak 

potrebám ich užívateľa, ako i potrebám spoločnosti. Poznanie týchto potrieb, ktoré sa 

neustále menia, je možné prostredníctvom zapojenia klientov, resp. cieľových skupín, 

poskytovateľov služieb, zamestnávateľov i tvorcov národných stratégií a koncepcií do 

kontinuálneho procesu tvorby systému a rozvoja jeho kvality. Tento prístup je priamo 

prepojený s podporou výskumu, teórie a tvorby metodiky pre oblasť celoživotného 

poradenstva. 

 

 Zabezpečenie podporných systémov. Poskytovateľ služby by mal mať k dispozícii 

kvalitnú databázu aktuálnych informácií, ktoré môže pri poskytovaní služieb využívať. 

Spravidla však nemá možnosť ani kompetencie si takúto databázu tvoriť a udržiavať 

sám, preto je táto úloha zodpovednosťou národných štruktúr. K podporným systémom 

patrí aj technické vybavenie a dostupnosť možností relevantného počiatočného 

a ďalšieho vzdelávania. V neposlednom rade je to aj tvorba národnej legislatívy, ktorá 

bude upravovať túto oblasť. 

 

     Dosiahnutie uvedených kvalít je možné len za predpokladu, že celoživotné poradenstvo 

ako také je na národnej úrovni vnímané ako dôležitý a užitočný nástroj, do ktorého sa oplatí 

investovať pozornosť a financie, pretože má potenciál významne prispieť k politike 

vedomostnej spoločnosti. 

 

     Systém celoživotného poradenstva na Slovensku je možné vybudovať spojením jeho 

samostatne fungujúcich prvkov zastrešených v decíznej sfére na úrovni MŠ SR,  MPSV a R 

SR, MZ SR a MS SR. Vypracovanie systému vyžaduje dlhodobú sústredenú a koordinovanú 

činnosť skupiny/skupín relevantných odborníkov reprezentujúcich všetky zložky poradenstva, 

na vytvorenie pôvodných čiastkových koncepcií pre sfunkčnenie jednotlivých zložiek 

poradenstva a pre návrh na legislatívnu úpravu ich pôsobenia v praxi.  

 

     Spracovanie takéhoto systému celoživotného poradenstva pre Slovenskú republiku 

vyžaduje značné organizačno-riadiace, časové, intelektuálne a finančné zdroje na jednej 

strane a na strane druhej vyžaduje  konkrétne autentické spôsoby  riešenia komplexnej 

problematiky celoživotného poradenstva, s cieľom ich premietnutia do obsahu legislatívnych 

noriem. Slovensko v súčasnosti disponuje nízkym počtom odborníkov, ktorí sa cielene venujú 

oblasti koncepčnej a strategickej tvorby pre celoživotné poradenstvo, prípadne aspoň pre jeho 

jednotlivé zložky.  

 

     Dôrazom decíznej sféry na spôsob precíznej identifikácie a sústredenia takýchto 

odborníkov pre systémové práce  možno v pomerne krátkom čase dosiahnuť budovanie 

potrebných odborných tímov, ktorí majú potenciál na vytvorenie systému celoživotného 

poradenstva v SR.  

 

     Tieto nároky spracovania systému celoživotného poradenstva  je optimálne riešiť na báze 

organizačno-administratívneho usporiadania do formy národného projektu 

spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. 
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8.     Opatrenia na realizáciu stratégie  CŽV a CŽP  

  

 

8.1   Vypracovať a prijať koncepciu čerpania finančných zdrojov zo štrukturálnych 

fondov na implementáciu stratégie CŽV a CŽP. 

Zodpovedný : MŠ SR 

Termín :  júl 2007 

 

8.2      Vypracovať zákon o celoživotnom vzdelávaní.  

Zodpovedný :  MŠ SR v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť 

Termín : september 2007 

 

 

8.3   Vypracovať a prijať plán na implementáciu stratégie CŽV a CŽP, ktorý určí 

postupy napĺňania hlavného cieľa, priorít a špecifických cieľov, rozdelí zodpovednosti, 

identifikuje zdroje  a určí termíny. 

Zodpovedný : MŠ SR 

Termín : október 2007 

 

8.4  Vytvoriť a prijať organizačno-administratívny rámec  implementácie stratégie CŽV 

a CŽP poverením vecne príslušnej inštitúcie MŠ SR odbornou garanciou za výkon 

implementácie stratégie CŽV a CŽP. 

Zodpovedný : MŠ SR  

Termín :  január 2008 

 

8.5   Poveriť inštitúciu zodpovednú za zabezpečenie implementácie a riadenia 

komplexného a jednotného systému celoživotného poradenstva v zmysle definície. Bude 

zodpovedať za efektívne rozdelenie úloh na jednotlivé rezorty a zainteresované subjekty. 

Zodpovedný: MŠ SR v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú 

spoločnosť, MPSVR SR, MZ SR, sociálnymi partnermi a zástupcami samosprávy 

Termín : júl 2008  

 

8.6  Vytvoriť národnú skupinu expertov/tvorcov koncepcií, ktorá bude poradným 

výborom inštitúcie zodpovednej za zabezpečenie implementácie a riadenia komplexného a 

jednotného systému celoživotného poradenstva. Navrhne všeobecné štandardy kvality, 

priebežne bude koordinovať rezortné koncepcie. 

Zodpovedný : MŠ SR v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, 

MPSVR SR, MZ SR, sociálnymi partnermi a zástupcami samosprávy 

Termín : júl 2008 

 

 

8.7   Zaviesť uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania  a informálneho učenia sa 

ustanovením národnej autority, ktorá bude autorizovať fyzické a právnické osoby na 

overovanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa za účelom 

nadobudnutia čiastkovej alebo úplnej kvalifikácie a priame uznávanie výsledkov 

neformálneho vzdelávania prostredníctvom akreditovaných programov neformálneho 

vzdelávania v modulárnej podobe s prideleným počtom kreditov. 

Zodpovedný :  MŠ SR s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť 

Termín : september 2008  
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8.8    Zaviesť systém riadenia kvality  celoživotného vzdelávania  a celoživotného 

poradenstva prostredníctvom funkcií národnej autority oprávňujúcich certifikovať 

vzdelávacie ustanovizne, akreditovať programy neformálneho vzdelávania v modulárnej 

podobe s pridelením kreditov jednotlivým modulom; certifikovať lektorov a manažérov 

neformálneho vzdelávania a kariérových poradcov. 

Zodpovedný :  MŠ SR s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť 

Termín :  september 2008  

 

8.9    Zaviesť systém priebežného monitorovania a prognózovania vývoja vzdelávacích 

potrieb za účelom vytvorenia podmienok pre občanov, zamestnávateľov, verejnú správu 

a vzdelávacie inštitúcie, reagovať na meniace sa potreby trhu práce. 

Zodpovedný :  MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR, MH SR, ŠÚ SR, sociálnymi partnermi 

a zástupcami samosprávy 

Termín : január 2009 

 

 

8.10   Zaviesť informačný systém pre celoživotné  vzdelávanie a celoživotné poradenstvo, 

ktorý bude účinným nástrojom voľného prístupu občanov a inštitúcií k vzdelávaniu 

a poradenstvu a zároveň bude obojsmerným nástrojom komunikácie svojich klientov 

Zodpovedný :  MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR 

Termín :   január  2009  

 

 

8. 11 Vytvoriť národnú sústavu kvalifikácií a národný kvalifikačný rámec  

Zodpovedný : MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR 

Termín odovzdania prvej etapy sústavy kvalifikácií:  júl 2009 

 

 

8.12  Vypracovať a zaviesť systém celoživotného poradenstva na princípe subsidiarity 

do praxe samosprávnych jednotiek a lokálnych partnerstiev a alternatívnych poskytovateľov 

poradenstva 

Zodpovedný:  MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR, sociálnymi partnermi a zástupcami 

samospráv 

Termín : september 2009 

 

 

8.13   Vypracovať a zaviesť  podporné systémy pre celoživotné poradenstvo vytvorením 

podmienok pre získanie vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v študijnom programe 

„celoživotné  poradenstvo“; merať výkon, hodnotiť kvalitu, zisťovať spokojnosť klienta 

a vytvoriť zdroje spätnej väzby na tvorbu koncepcií v celoživotnom poradenstve 

Zodpovedný : MŠ SR  

Termín : september 2009 

 

 

8.14     Vytvoriť legislatívne podmienky pre systém celoživotného poradenstva 

Zodpovedný :  MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR a MZ SR 

Termín :  marec 2011 
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8.15   Zavádzať podporné finančné nástroje pre rozvoj celoživotného vzdelávania; 

vytvoriť a zaviesť efektívny systém financovania celoživotného poradenstva v SR 

Zodpovedný :  MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR, MZ SR, sociálnymi partnermi 

a zástupcami samosprávy 

Termín :  priebežne 

 

 

9.   Dopad stratégie CŽV a CŽP na cieľové skupiny  

 

 

Občan 

 

CŽV: Umožní občanovi v systéme CŽV uznať mu predchádzajúce 

dosiahnuté vzdelanie a prax a nadviazať naň vzdelávaním kedykoľvek, si 

jeho situácia na trhu práce vyžiada doplnenie, rozšírenie alebo zmenu 

kvalifikácie; pomôže mu zorientovať sa v kvalite ponúkaných 

vzdelávacích programov; zabezpečí mu efektívnejšie a cielenejšie 

vynakladanie finančných zdrojov do svojho osobnostného a kariérového 

rastu;  

CŽP: Umožní občanovi riadiť a plánovať si vlastné vzdelávanie 

a pracovnú dráhu v súlade so svojimi životnými cieľmi, prepojiť svoje 

schopnosti a záujmy so vzdelávaním, odbornou prípravou a príležitosťami 

na trhu práce a samozamestnania, a tým prispieť k ich osobnej 

sebarealizácii; 

Zamestnávateľ CŽV: Umožní zamestnávateľovi adresnejšie definovať svoje požiadavky 

na profil svojich budúcich zamestnancov prostredníctvom vstupov do 

vytvárania a permanentnej zmeny kvalifikačných štandardov v sústave 

kvalifikácií; uľahčí proces získavania pracovnej sily pre nové, inovované, 

resp. trendové pracovné pozície; zníži mu náklady na ďalšie vzdelávanie 

svojich zamestnancov; 

CŽP: Pomôže zamestnávateľovi zamestnávať motivovaných, 

uplatniteľných a prispôsobivých pracovníkov, ktorí sú schopní nájsť si 

prístup k možnostiam vzdelávania v rámci pracoviska aj mimo neho 

a profitovať z nich 

Verejná správa CŽV: Umožní verejnej správe flexibilnejšie si plniť svoje povinnosti 

voči trhu práce na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni; 

umožní regionálnym a miestnym samosprávam organizovať a plánovať si 

svoj rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom regionálnych partnerstiev; 

pomôže znižovať štrukturálnu nezamestnanosť a zatraktívni regióny pre 

investovanie; upevní princíp subsidiarity v zodpovednosti za rozvoj 

ľudských zdrojov a zefektívni alokácie finančných zdrojov; zobjektivizuje 

vyhodnotenie dopadu jednotlivých opatrení pre tvorcov a exekútorov 

stratégií a koncepcií rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku; 

CŽP: Pomôže pri rozvíjaní spoločnosti, v ktorej občania aktívne 

prispievajú k svojmu sociálnemu, demokratickému a dlhodobo 

udržateľnému rozvoju; poskytovať tvorcom koncepcií dôležité nástroje 

na dosiahnutie širokej škály cieľov štátnej politiky 

Vzdelávacia  

inštitúcia 

 

CŽV: Umožní vzdelávacím inštitúciám flexibilne reagovať na 

vyvíjajúce sa potreby trhu práce a prispôsobovať svoje vzdelávacie 

programy kvalifikačným štandardom popísaným v sústave kvalifikácií; 

zrovnoprávni výstupy vzdelávania z akreditovaných vzdelávacích 

programov v neformálnom systéme so systémom formálnym; zorganizuje 
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a zosystematizuje sektor vzdelávacích inštitúcií neformálneho systému 

vzdelávania; zvýši dopyt po ďalšom vzdelávaní; 

CŽP: Pomôže vzdelávacím inštitúciám pri motivácii žiakov, študentov 

a učňov, aby prijali zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a sami si 

stanovovali ciele, ktoré chcú dosiahnuť 

 


