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VYDÁVA SAAIC – NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Číslo: 1/2011 

 

 

 

  

 

1. Novinky, správy, termíny, akcie, dokumenty 

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v spolupráci s Neziskovou organizáciou START, Zväzom 
elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Úniou dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Štátnym 
inštitútom odborného vzdelávania realizujú projekt s názvom Národné fórum ako nástroj zlepšenia stratégie celoživotného 
vzdelávania, ktorý je podporený Európskou komisiou. Cieľom projektu je s odstupom desiatich rokov opäť otvoriť  diskusiu 
k stratégii celoživotného vzdelávania a vytvoriť národné fórum k tejto problematike. Ďalšie informácie o projekte a jeho aktivitách 
budú zverejnené na projektovej webovej stránke. Bližšie informácie môžete tískať na e-mailovej adrese leonardo@saaic.sk  

⋆ ⋆ ⋆ 
V rámci tematickej siete „QALLL - Quality Assurance in Lifelong Learning with a Focus on Vocational Education and Training and 

Adult Education“ (Zabezpečenie kvality v celoživotnom vzdelávaní, zamerané na odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie 
dospelých) sa v Blede, Slovinsko, dňa 24. marca 2011 uskutočnila 1. QALLL konferencia s názvom „Reaching excellence“. Viac 
informácií o konferencii, prezentácie a výstupy pracovných skupín nájdete tu.  

 

Informácie o tematickej sieti, jej cieľoch, aktivitách, výstupoch, ako aj elektronické bulletiny nájdete na webovej stránke siete 
www.qalll.eu 

⋆ ⋆ ⋆ 

V rámci európskeho projektu – tematickej „Siete pre nové zručnosti“ (New Skills Network) sa v Antwerpách dňa 8. novembra 2011 
organizoval medzinárodný seminár na tému „Cesta zručností – Získavanie zručností prostredníctvom nadnárodnej odbornej 
stáže“ (A Journey of Skills: Skills Acquisition through a Transnational Placement; http://www.newskillsnetwork.eu/id/1505). Na 
seminári sa diskutovalo o otázkach skvalitňovania zručností a uznávania zručností učiacich sa v rámci nadnárodných odborných stáži 
v podprograme Leonardo da Vinci a Erazmus.    

⋆ ⋆ ⋆ 
V rámci európskeho projektu – tematickej „Siete pre nové zručnosti“ (New Skills Network) sa bude organizovať v Budapešti 

v dňoch 9. – 10. júna 2011 medzinárodný seminár „Prekonať nedostatky v zručnostiach“ (Bridging the Skills Gap;  
http://www.newskillsnetwork.eu/id/2293 ). Témou seminára bude otázka dominantných rezortov v budúcnosti, príkladov dobrej 
praxe v projektoch Programu celoživotného vzdelávania a nových ideí pre rezorty.  

⋆ ⋆ ⋆ 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 

zverejnila na svojej webovej stránke „Zoznamy projektov Leonardo da Vinci – Partnerstvá a Prenos inovácií – schválených v rokoch 
2007 – 2010 s účasťou slovenských inštitúcií“. Projekty sú rozdelené do 14 elektronických brožúr zameraných na jednotlivé oblasti 
vzdelávania a sektory.  

⋆ ⋆ ⋆ 

Rada Európskej únie prijala na svojom zasadaní dňa 14. februára 2011 Závery Rady o úlohe vzdelávania a odbornej prípravy 
v realizácii Stratégie Európa 2020 (http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/17747.aspx). Vzdelávanie a odborná príprava majú 
kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Stratégie Európa 2020, rýchleho, udržateľného a širokého rastu, a to predovšetkým tak, že 
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občania budú mať také zručnosti a kompetencie, ktoré vyžaduje európska ekonomika a spoločnosť, s cieľom udržať súťaživosť 
a inovácie, ale aj podporiť sociálnu kohéziu a inklúziu. 

⋆ ⋆ ⋆ 

Dňa 17. marca 2011 sa uskutočnila konferencia CEDEFOPu s názvom „Most do budúcnosti“  - Európska politika v odbornom 
vzdelávaní a príprave 2002 – 2010 (A bridge to the future - European vocational education and training policy 2002 to 2010 ;  
http://agora.cedefop.europa.eu/VET-policy2011/ ). Konferencia bola zameraná na diskusiu o a) riadení a očakávanom úžitku 
ďalšej európskej spolupráce v rozvoji politiky odborného vzdelávania a prípravy, b) podmienkach a výzvach, ktoré je potrebné 
naplniť, aby sa odborné vzdelávanie a príprava stalo atraktívnejšie pre študentov a relevantnejšie pre európsku ekonomiku 
a spoločnosť. Taktiež sa diskutovalo o implikácii nového politického rámca, ktorý stanovila Stratégia Európa 2020. 

⋆ ⋆ ⋆ 
Národné agentúry v krajinách Európskej únie a krajinách zapojených do Programu celoživotného vzdelávania organizujú kontaktné 

semináre v rámci podprogramu Leonardo da Vinci zamerané na jednotlivé typy projektov, cieľové skupiny a tematické oblasti. 
Cieľom kontaktných seminárov je pomôcť záujemcom o projektovú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy nájsť si 
vhodných projektových partnerov.  

Záujemci o účasť na týchto kontaktných seminároch môžu požiadať národnú agentúru o finančný príspevok. Informácie o  
kontaktných seminároch, termíne a mieste konania sú uverejnené a pravidelne aktualizované na webovej stránke www.saaic.sk/llp 

⋆ ⋆ ⋆ 
2. Mobilitné projekty 

 

V rámci Výzvy na podanie návrhov projektov v roku 2011, k termínu 4. februára 2011, bolo podaných celkom 112 mobilitných 
projektov Leonardo da Vinci, z toho 82 projektov pre žiakov v počiatočnej odbornej príprave (IVT), 15 projektov pre ľudí na trhu 
práce (PLM) a 15 projektov pre odborníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (VETPRO). V súčasnosti prebieha hodnotiaci 
proces. Výsledky hodnotenia a procesu schvaľovania návrhov projektov budú zverejnené začiatkom júna na webových stránkach 
Národnej agentúry www.saaic.sk/llp . 

⋆ ⋆ ⋆ 
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania opäť pripravuje súťaž „Kvalita v mobilite Leonardo da Vinci“ pre 
realizované mobilitné projekty Leonardo da Vinci. Podmienky prihlásenia sa do súťaže, ako aj kritériá hodnotenia a termíny budú 
zverejnené na webovej stránke národnej agentúry www.saaic.sk/llp v časti Leonardo v priebehu mája 2011. 

 

3. Partnerstvá 

 

V rámci Výzvy na predkladanie návrhov projektov v roku 2011 bolo k termínu 21. februára 2011 podaných 73 projektových 
návrhov na Partnerstvá Leonardo da Vinci, z ktorých 8 projektov koordinuje slovenská inštitúcia. V súčasnosti prebieha hodnotiaci 
proces. Výsledky hodnotenia a procesu schvaľovania návrhov projektov budú zverejnené na webových stránkach Národnej agentúry 
www.saaic.sk/llp  koncom júna 2010. 

⋆ ⋆ ⋆ 

4. Multilaterálne projekty prenosu inovácii a  multilaterálne projekty tvorby inovácii 

 

K termínu 28. februára 2011 bolo v rámci Výzvy na predkladanie návrhov na rok 2011 podaných 20 multilaterálnych projektov 
Prenosu inovácií. Jedna prihláška nesplnila základné technické kritériá oprávnenosti, a preto bola vylúčená z výberového procesu; 
19 prihlášok postúpilo do kvalitatívneho hodnotenia projektov. V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces. Výsledky hodnotenia a  
procesu schvaľovania návrhov projektov budú zverejnené na webovej stránke Národnej agentúry www.saaic.sk/llp v auguste 2011. 

http://agora.cedefop.europa.eu/VET-policy2011/
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⋆ ⋆ ⋆ 
 

V uplynulých mesiacoch boli ukončené tieto multilaterálne projekty Prenosu inovácií: 

 

 Projekt č. LLP-LDV-TOI-2008-SK-8310 0564 s názvom „Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry 
Education“ (Prenos inovačných vzdelávacích techník vo vzdelávaní v lesníctve), ktorý koordinovalo Národné lesnícke 
centrum vo Zvolene (www.foreducation.nlcsk.sk ). 

 

 Projekt č. LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100569 s názvom „Kulturelle und wirtschaftliche Aspekte des Incoming-Tourismus in 
den neuen EU-Ländem (Slowakei, Estland, Lettland)“- Kultúrne a ekonomické aspekty aktívneho cestovného ruchu  
v nových krajinách EÚ (Slovensko, Estónsko, Lotyšsko), ktorý koordinovala Technická univerzita v Košiciach 
(www.tourneu.eu ). 

 

 Projekt č. LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100570 s názvom „Testing and Certification of welders according to the Standart prEN 
ISO 9606-1“ (Testovanie a certifikácia zváračov podľa štandardu prEN ISO 9606-1), ktorý koordinoval Výskumný ústav 
dopravný v Žiline (www.teceweld.sk ).  

⋆ ⋆ ⋆ 

5. EUROPEAN LABEL – Iniciatíva Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty  

 

 
SAAMS – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania organizuje iniciatívu Európskej komisie pre inovačné jazykové 
projekty s názvom Európska značka pre jazyky aj v roku 2011. 
 
Výzvy na podanie prihlášok do súťaže „Európska značka pre jazyky 2011“ a „Európsky učiteľ jazykov roka 2011“, vrátane podpornej 
dokumentácie, sú uverejnené na národnej stránke súťaže http://www.saaic.sk/eu-label. Termín na podanie prihlášok v oboch 
súťažiach je 30. máj 2011. 

⋆ ⋆ ⋆ 
 

Politika Európskej komisie v jazykovom vzdelávaní: 

 

 Európska komisia publikovala štúdiu o potrebe budúcich zručností v mikropodnikoch a živnostenských firmách s názvom 
Jazykové zručnosti môžu pomôcť prežiť najmenším firmám (Language skills can help the smallest companies survive). 

 

 Európska komisia taktiež vydala štúdiu „Lingua franca – chiméra alebo realita? – Nová štúdia o o vplyve angličtiny“ (Lingua 
franca: Chimera or reality? – New study on the impact of English).  

⋆ ⋆ ⋆ 
 

http://www.foreducation.nlcsk.sk/
http://www.tourneu.eu/
http://www.teceweld.sk/
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news4796_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/lingua_franca_en.pdf
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5. PRIEREZOVÝ PROGRAM – Študijné návštevy pre pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania  

    (Kľúčová aktivita 1) 

 

Akcia „Študijné návštevy“ je primárne určená odborníkom z decíznej sféry, ktorí majú záujem diskutovať, zdieľať a vymieňať si 
vedomosti, názory, skúsenosti a myšlienky z oblasti vzdelávania v tom najširšom slova zmysle prostredníctvom pracovných stretnutí 
v rozsahu maximálne 5 dní s partnermi z ďalších krajín Európskej únie. Diskusie prebiehajú v jazyku danej študijnej návštevy 
(najčastejšie to býva anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk). 

Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania CEDEFOP každoročne pripravuje Katalóg študijných návštev, v ktorom je 
zverejnených a do tematických okruhov zoradených viac ako 250 študijných návštev organizovaných po celej Európe.  

Katalóg študijných návštev, formulár prihlášky, inštrukcie a hodnotiace hárky sú zverejnené na našej internetovej stránke: 
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_prihlasky.cfm&sw_prog=6. 

Termín podávania prihlášok pre študijné návštevy prebiehajúce v období od 1. 3. 2012 - 30. 6. 2012 je 14. október 2011. 

⋆ ⋆ ⋆ 
 

Európska komisia sa v spolupráci s CEDEFOPom rozhodla v rokoch 2011-2012 podporiť organizátorov nasledujúcich šiestich 
študijných návštev spadajúcich pod uvedené tematické okruhy: 

1. Spolupráca medzi vzdelávacími a školiacimi inštitúciami, podnikmi a miestnymi komunitami 

Študijná návšteva č. 25 „Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prostredníctvom spolupráce zamestnávateľov s vyššími 

vzdelávacími inštitúciami“, Poľsko, september 2011.  

2. Národné a sektorové kvalifikačné rámce a ich prepojenie na európsky kvalifikačný rámec 

Študijná návšteva č. 126 „Úloha sociálnych partnerov v rozvoji národných kvalifikačných rámcov“, Nemecko, september 

2011. 

Študijná návštevy č. 129 „Národný kvalifikačný rámec a európsky kvalifikačný rámec, rámce pre celoživotné vzdelávanie“, 

Írsko, október 2011. 

3. Posilnenie podnikania a zamestnateľnosti 

Návšteva č. 159 „Komplexný regionálny prístup k podnikovému vzdelávaniu v Astúrii“, Španielsko, marec 2012. 

Návšteva č. 162 „Rozvoj podnikateľskej kultúry: partnerstvo pre inovácie univerzita-podnik“, Taliansko, jún 2012. 

4. Líderstvo a riadenie na školách a u poskytovateľov vzdelávania 

Návšteva č. 183 „Líderstvo a riadenie v odbornom vzdelávaní: národné a miestne praktiky vo Fínsku“, apríl 2012.  

⋆ ⋆ ⋆ 

 

 
 

7. EUROGUIDANCE centrum – národné informačné centrum pre kariérové poradenstvo   
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V dňoch 23. – 25. apríla 2011 sa v Dolnom Kubíne konali II. poradenské dni v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou, 
ktoré zorganizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne pri príležitosti 40. výročia 
svojho založenia. Okrem jubilujúceho pracoviska sa na organizácii konferencie podieľalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Krajský školský úrad v Žiline, Mesto Dolný Kubín, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Združenie 
pracovníkov CPPPaP. Cieľom konferencie bolo pripomenúť si históriu kariérového poradenstva v rezorte školstva, zmapovať 
a zhodnotiť jeho aktuálny stav a hľadať nové perspektívy pre prácu s deťmi a mládežou v oblasti kariérového vývinu. Konferencia 
poukázala na možnosti spolupráce všetkých odborných zamestnancov školských poradenských zariadení pri kariérovom 
poradenstve, ale aj na medzirezortné a medzinárodné súvislosti v tejto oblasti. (Ďalšie informácie - 
http://www.centrumdk.sk/na-stiahnutie/index.php)  

⋆ ⋆ ⋆ 

 

V dňoch 17.-18. mája 2011 sa v Budapešti uskutoční 6. ročník CrossBorder seminára pod názvom „Innovative Tools and Methods 
in Career Guidance and Counselling” (Inovatívne nástroje a metódy v kariérovom poradenstve). Organizujeme ho v spolupráci 
s Euroguidance centrami z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Poľska a Slovinska. Program pozostáva z prezentácií 
a praktických workshopov, týkajúcich sa metód a nástrojov používaných v jednotlivých krajinách. Seminára sa odhadom zúčastní 
približne 60 odborníkov z oblasti celoživotného poradenstva zo všetkých zapojených krajín. Program a anotácie workshopov 
nájdete na našej stránke www.saaic.sk/euroguidance. 

⋆ ⋆ ⋆ 

 

Euroguidance centrum v súčasnosti pripravuje súťaž v oblasti kariérového poradenstva. Oficiálne vyhlásenie súťaže a potrebné 
formuláre budú zverejnené na našej stránke www.saaic.sk/euroguidance v máji 2011. 

⋆ ⋆ ⋆ 

 

 

 

 

Tento bulletin bol vydaný vďaka podpore Európskej komisie.  

Informácie a články sú názorom ich autorov a Európska komisia nepreberá zodpovednosť za dôsledky ich 
použitia. 

 

SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, 

leonardo@saaic.sk, http://www.saaic.sk/llp 
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