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ABSTRACT 

Economic development of the country also provides frequent and rapid change in 

qualification. Upgrade provides employers and educational institutions. Forms and means 

of education are dependent on the capabilities of the organization. The most common 

courses are provided from its own resources. Currently, many organizations implement 

training with support from the European Social Fund. 
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ÚVOD 

Kaţdá európska krajina, ktorá chce zabezpečovať ekonomický rozvoj, zabezpečuje rôznymi 

formami celoţivotné vzdelávanie. Zvyčajne vypracováva stratégiu celoţivotného vzdelávania, 

z ktorej by mali hospodárske i spoločenské organizácie vychádzať. Zároveň vymedzuje aj 

zdroje prostriedkov, z ktorých sa dá vzdelávanie zabezpečovať. Súčasnú etapu spoločnosti 

nazývame aj informačná spoločnosť. Mnoţstvo dostupných údajov a informácií si vyţaduje aj 

znalosť adekvátnych prostriedkov na ich získanie, spracovanie a hlavne vyuţitie. 

 

CIEĽ, MATERIÁL A METÓDY 

Cieľom príspevku je poukázať na formy ďalšieho vzdelávania pracovníkov, poukázať na 

moţnosti, ktoré v súčasnosti hospodárske i spoločenské organizácie majú. Ďalej cieľom je 

uviesť vybrané formy a spôsoby zvyšovania kvalifikácie na SPU v Nitre. 

Materiálom sú súčasné riešené projekty na SPU a dokumenty o celoţivotnom vzdelávaní 

vypracované v Slovenskej republike a v Európskej únii. Metódy pouţité v príspevku sú popis, 

abstrakcia, analýza, porovnanie a syntéza. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Program celoživotného vzdelávania  

Program celoţivotného vzdelávania je jedným z nástrojov vnútorných politík Európskych 

spoločenstiev, ktoré sú riadené priamo Európskou komisiou v spolupráci s národnými 

autoritami. Jeho cieľom je rozvíjať nadnárodnú spoluprácu vzdelávacích a iných inštitúcií 

zapojených na národnej úrovni do formálneho a neformálneho vzdelávania. 

Program bol schválený Európskym parlamentom a Radou v novembri 2006 na obdobie rokov 

2007 – 2013. Zjednotil predchádzajúce programy v oblasti všeobecného vzdelávania 

a odbornej prípravy Sokrates II a Leonardo da Vinci II, ktoré sa stali organizačnými zloţkami 

– podprogramami a tvoria jeho základnú štruktúru.  

Program celoţivotného vzdelávania komplexne pokrýva problematiku všeobecného 

vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy a jeho štruktúru tvoria: 

 podprogram Comenius pokrýva problematiku všeobecného vzdelávania 

od materských po stredné školy; 

 podprogram Erasmus sa zameriava na vysokoškolské vzdelávanie; 



 podprogram Leonardo da Vinci sa zameriava na odborné vzdelávanie a prípravu 

na stredných školách a na ďalšie odborné vzdelávanie; 

 podprogram Grundtvig sa orientuje na všeobecné vzdelávanie dospelých a celoţivotné 

vzdelávanie; 

 prierezový program zahŕňa aktivity v štyroch kľúčových témach (politika vzdelávania, 

výučba jazykov, informačno-komunikačné technológie a rozširovanie a vyuţívanie 

výsledkov projektov); 

 program Jean Monnet sa zameriava na výučbu problematiky európskej integrácie 

na vysokých školách. 

 

V súčasnosti platný program je schválený na obdobie rokov 2007 – 2013. Európska komisia 

preto uţ v roku 2010 začala iniciovať kroky na prípravu nového vzdelávacieho programu EÚ 

na nové programovacie obdobie na roky 2014 – 2020, ktorý by mal nadväzovať na súčasný 

program celoţivotného vzdelávania.  

Stratégia celoživotného vzdelávania do roku 2015 

V poslednom období bolo potrebné pokračovať v celospoločenskej potrebe vzdelávania, a to  

prijatím stratégie celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva (ďalej len stratégia 

CŢV a CŢP) 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 rozvoja spoločnosti.“ 

V stratégii celoţivotného vzdelávania a celoţivotného poradenstva SR, ktoré vypracovala 

vláda sa hovorí, ţe náš hospodársky rast musí byť zaloţený na schopnosti vyrábať s vysokou 

pridanou hodnotou, čo vyţaduje od slovenských ľudí pracovať s neustále novými 

informáciami, produkovať nové poznatky a vyuţívať ich v praxi. Preto udrţaniu týchto 

v Európe ojedinelých výsledkov musí zodpovedať úroveň kvality a dostupnosť celoţivotného 

vzdelávania a celoţivotného poradenstva pre občanov, ktorí počas svojho aktívneho ţivota 

potrebujú niekoľkokrát zmeniť kvalifikáciu a zamestnávateľov, ktorí produkciou a sluţbami 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 celoţivotnom vzdelávaní.  

 

Celoživotné vzdelávanie 

Pojem celoţivotné vzdelávanie (ďalej len „CŢV“) bol definovaný uţ v Memorande EK 

o celoţivotnom vzdelávaní ako cielená nepretrţitá vzdelávacia činnosť, ktorej účelom je 

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

Európsku radu o implementácii Lisabonskej stratégie vníma CŢV 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. (Rozhodnutie EP a Rady č. 1720/2006/ES). 

Hlavný cieľ stratégie CŢV je dobudovať systém celoţivotného vzdelávania a systém 

celoţivotného poradenstva tak, aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a 

pruţnému nadobúdaniu nových kvalifikácií prostredníctvom kvalitného vzdelávania 

získaného okrem formálneho aj v neformálnom systéme vzdelávania  za pomoci 

komplexných sluţieb poradenstva počas celého ţivota človeka, a tým k udrţaniu čo najvyššej 

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

dodrţiavaní rovnosti príleţitostí. 



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

v ktorom má mať moţnosť vyuţívať 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, ţe pomoc z fondov sa vyuţíva v súlade so 

Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktieţ 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 udrţateľného rozvoja“; 

Ministerstvo školstva SR je riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie.  Odbor 

pre Operačný program Vzdelávanie na Sekcii európskych záleţitostí Ministerstva  školstva 

SR v programovom období 2007-2013 plní úlohy riadiaceho orgánu pre Operačný  program 

Vzdelávanie.   

Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády  

Slovenskej republiky  č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 bolo Ministerstvo školstva Slovenskej  

republiky určené ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie. Riadiaci orgán 

predstavuje operačnú úroveň systému riadenia štrukturálnych fondov. V tejto  súvislosti 

vykonáva aj tieto  funkcie:  

 pri riadení operačného programu postupuje v súlade s metodickými pokynmi  

centrálneho koordinačného orgánu (MVRR SR) v oblasti riadenia a implementácie 

pomoci zo  štrukturálnych fondov a v súlade s metodickými pokynmi certifikačného 

orgánu (MF SR)  a orgánu auditu (OA) v oblasti finančného riadenia, kontroly a 

auditu;  

 vypracúva operačný program a programový manuál  vrátane koordinácie všetkých  

zainteresovaných subjektov, rokuje s Európskou komisiou o operačnom programe. 

 

Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie  

je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.  Vzťahy medzi Ministerstvom školstva SR  

ako riadiacim orgánom a sprostredkovateľskými  orgánmi pod riadiacim orgánom upravujú 

osobitné zmluvy vymedzujúce ich vzájomné práva  a povinnosti v oblasti poskytovania 

pomoci z Európskeho sociálneho fondu.   

Podporné nástroje financovania CŢV sú v programe určené. Cieľom je zhodnotiť moţnosti 

financovania celoţivotného vzdelávania v SR s dôrazom na viaczdrojové financovanie a 

zaviesť ich do právnej úpravy. Na financovaní celoţivotného vzdelávania sa tak okrem 

jednotlivcov podieľa štát formou národných grantov, územná samospráva, zamestnávatelia 

z verejného a súkromného sektora, bankový sektor. 

Na financovanie celoţivotného vzdelávania by mohli byť taktieţ vyuţité prostriedky zo 

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

- Zvyšovanie kvality celoţivotného vzdelávania. 

- Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní. 

- Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v celoţivotnom vzdelávaní. 

- Podpora celoţivotného vzdelávania v jednotlivých sektoroch. 

- Uľahčenie prístupu k celoţivotnému vzdelávaniu. 

- Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom celoţivotného vzdelávania. 

Ministerstvo školstva SR zabezpečuje celoţivotné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie 

v rámci svojho rezortu v jednotlivých typoch škôl, ale aj v priamoriadených organizáciách 

MŠ SR 

 

Celoživotné vzdelávanie v krajinách EU 

Súčasný stav 



Celoţivotné vzdelávanie ďalej zahŕňa vzdelávanie v produktívnom veku, spravidla 

profesionálne odborné vzdelávanie včítane vzdelávania v nezamestnanosti a vzdelávanie 

v poproduktívnom veku ţivota. Priepustnosť týchto relatívne samostatných subsystémov 

celoţivotného vzdelávania umoţňuje občanom začať a ukončiť vzdelávanie v kaţdom veku 

ţivota, voliť si druh a odbor štúdia a opätovne sa k štúdiu vrátiť. 

 

Hnacou silou budovania celoţivotného vzdelávania v krajinách EU je poznatok, ţe rast 

národného blahobytu a konkurenčnej schopnosti jednotlivých krajín sú závislé od ľudskej 

pracovnej sily, od vzdelania človeka a jeho schopnosti prijímať a ďalej rozvíjať nové 

vedomosti a novú techniku. Vôľa ľudí vedomostne rásť, neustále sa učiť, je jedným 

z najdôleţitejších výrobných faktorov.  

Celoţivotné vzdelávanie ako nástroj zamestnaneckej politiky je upravené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi (vo Francúzsku, Taliansku, Švédsku), rezortnými predpismi 

(napríklad bankového sektora, poisťovníctva, zdravotníctva a pod.) vo všetkých krajinách EU 

a internými predpismi konkrétnych pracovísk a ich zamestnancov. Poţiadavkou doby je 

rýchle vyuţitie získaných vedomostí a zručností v zamestnaní. Preto sa dôraz kladie na úzke 

prepojenie prípravy vzdelávacích programov so zamestnávateľskými firmami, v ktorých sa 

uskutočňuje praktická časť vzdelávania.  

Trendy v krajinách EÚ Celoživotné vzdelávanie 

Súčasné trendy v celoţivotnom vzdelávaní (ďalej aj „CŢV“), ktoré sú zväčša všetky 

identifikované v stratégiách jednotlivých členských štátov EÚ, pomenúvajú tieto 

hlavné prvky: 

- Komplexnosť a flexibilita systému CŢV. 

- Kvalifikačné rámce a kvalifikačné sústavy v CŢV. 

- Modularizácia a kredity v CŢV. 

- Otvorený prístup k CŢV. 

- Organizácia CŢV. 

 

Získavanie digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom 

elektronického vzdelávania 

Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie 

digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického 

vzdelávania“ sa začal dňa 6. júla 2006. Jeho cieľom bolo zabezpečiť pre zamestnancov 

verejnej správy elektronické vzdelávanie (eLearning) k príprave na ECDL certifikáciu. 

Projekt nadväzoval na národný projekt „Certifikovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov 

vo verejnej správe programom ECDL“. 

Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie 

počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa 

overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej 

metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyţadovaných vedomostí a zručností 

štruktúrovanom do niekoľkých tematických oblastí. 

Nový projekt vzdelávania umoţnil všetkým sluţobným úradom, vhodným spôsobom dopĺňať 

vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti. Pre všetky úrady bol tento 

projekt bezplatný, financovanie bolo zabezpečené z ESF.  

Dôvodom potreby takého vzdelávania a jeho preverovania je rýchly prerod našej spoločnosti 

na informačnú spoločnosť, kde sa rozhodujúcou technológiou stáva práca s informáciami t. j. 

ich zber, spracovávanie, uchovávanie a šírenie. Prudký rozvoj informačných a 

komunikačných technológií (ďalej IKT) a ich uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach 

ţivota spoločnosti vyvoláva potrebu zabezpečiť moţnosti pre celoţivotné vzdelávanie a 



certifikáciu širokého okruhu zamestnancov rôznych (neinformatických) profesií tak, aby boli 

schopní tieto technológie pri svojej práci tvorivo vyuţívať. Pri systematickom zavádzaní 

vzdelávacích programov sa musí klásť dôraz v prvom rade na kvalitu vzdelávania a jeho 

uplatnenie pri profesijnom raste zamestnancov.  

Vzdelávanie pracovníkov SPU v Nitre 

V Operačnom programe Vzdelávanie sa hovorí tieţ „musia udržiavať tempo s rapídnym 

rozvojom technológií, výskumu a sociálnych zmien. Musia prijať novú formu pre vzdelávanie 

založenú na výsledkoch vyplývajúcich z výskumov o tom, ako sa ľudia učia, o efektívnom 

využívaní technológií a zručností pre 21. storočie“. Tieto nové výzvy a iné formy práce a 

vzdelávania v škole si vyţadujú učiteľov gramotných pre 21. storočie. 

 

SPU zabezpečuje ďalšie vzdelávanie svojich pracovníkov rôznymi formami. V súčasnom 

období jednou z nich je riešenie projektu  Ľudské zdroje a kvalita na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre - LUZK SPU . Doba realizácie projektu  je  08/2010 - 

04/2013.  Strategickým cieľom projektu je dosiahnuť neustálu adaptáciu SPU v Nitre na 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia procesu trvalého 

zlepšovania. Projekt je rozdelený na tieto aktivity: 

1.1 Zvýšenie kvality riadenia a komunikácie manaţmentu univerzity. 

1.2 Vytvorenie vnútorného modelu systému manaţérstva kvality na SPU v Nitre. 

2.1 Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií. 

2.2 Zvyšovanie informačnej gramotnosti.  

2.3 Vzdelávanie v projektovej činnosti. 

2.4 Zvyšovanie odbornosti v oblasti prípravy a vyhodnocovania vedeckých experimentov. 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 

Riešenie aktivity Zvyšovanie informačnej gramotnosti zabezpečujú sú pracovníci FEM  – 

lektori -z Katedry informatiky a Centra informačných technológií a pracovníci SLPK v Nitre.   

Cieľom aktivity je získanie Európskeho certifikátu na počítač – ECDL, skvalitnenie 

projektového riadenia pomocou softvérových nástrojov, rozvoj elektronického publikovania a 

integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu. Cieľovou  skupinou sú VŠ učitelia, vedúci 

zamestnanci a zamestnanci výskumu a vývoja SPU v Nitre 

Realizačné výstupy projektu sú 

1. Metodické príručky a e-vzdelávacie kurzy  

- Získanie Európskeho certifikátu na počítač ECDL  

- Skvalitňovanie projektového riadenia pomocou softvérových nástrojov  

- Základy e-publikovania  

- Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu  

2. Vzdelávacie moduly  

- Získanie Európskeho certifikátu na počítač ECDL  

- Skvalitňovanie projektového riadenia pomocou softvérových nástrojov  

- Základy e-publikovania  

- Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu  

Pracovníci môţu získať doklady o absolvovaní kurzov a Európsky vodičský preukaz na 

počítač (European Computer Driving Licence Certificate) alebo Certifikát ECDL Štart 

(European Computer Driving Licence Certificate Start). 

 

ZÁVER 

Informačná spoločnosť s rýchlym rozvojom nových technológií, s obrovským mnoţstvom 

informácii a informačných zdrojov si vyţaduje ľudí, ktorí budú pre takéto informačné 

prostredie pripravení – budú kompetentní a gramotní, budú mať znalosti a zručnosti potrebné 

http://luzk.uniag.sk/aktivity/aktivita-2.2/ziskanie-europskeho-certifikatu-na-pocitac-ecdl
http://luzk.uniag.sk/aktivity/aktivita-2.2/skvalitnovanie-projektoveho-riadenia-pomocou-softverovych-nastrojov
http://luzk.uniag.sk/aktivity/aktivita-2.2/zaklady-e-publikovania
http://luzk.uniag.sk/aktivity/aktivita-2.2/integracia-e-vzdelavania-do-vyucboveho-procesu


pre 21. storočie. Novou úlohou školy a jej pedagógov pre túto dobu je pomôcť študentom 

získavať a rozvíjať zručnosti pre 21. storočie, ktoré im umoţnia bezpečne a efektívne 

vyuţívať najlepšie technologické moţnosti a ktoré im umoţnia plnohodnotne sa začleniť do 

ţivota v spoločnosti. V súvislosti s informačnou gramotnosťou sa často spomína aj počítačová 

gramotnosť, za ktorú by sme mohli povaţovať schopnosť používať počítač. Počítačová 

gramotnosť je vlastne súčasťou informačnej gramotnosti, pretoţe práca s novými 

technológiami (a teda aj s počítačom) je jej nevyhnutnou súčasťou. 

 

ABSTRAKT 

Ekonomický rozvoj krajiny sa zabezpečuje aj častou a rýchlou zmenou kvalifikácie 

pracovníkov. Zvýšenie kvalifikácie zabezpečuje zamestnávateľ a vzdelávacie inštitúcie. 

Forma a prostriedky vzdelávania závisia od možností danej organizácie. Najčastejšie sú to 

kurzy zabezpečované z vlastných prostriedkov. V súčasnosti sa v mnohých organizáciách 

realizuje vzdelávanie aj s podporou prostriedkov z európskych sociálnych fondov.  
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