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EDITORIÁL 

Milí čitatelia, 

ako sme si už pomaly zvykli, na prelome rokov k Vám prichádzame s ďalším číslom nášho 

elektronického časopisu. A popri tom všetkom očakávaní, čo nám prinesie nastávajúci rok, nedá 

mi začať inak ako tou najúžasnejšou správou: výročný kongres najväčšej a najstaršej odbornej 

komunity zastrešujúcej praktikov a teoretikov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja 

kariéry na svete, Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG), sa 

budúci rok bude konať v Bratislave, predchádzať mu bude sympózium v Brne. Viac o tom 

píšeme na konci čísla, v duchu toho známeho „to najlepšie nakoniec!“.  

V obsahu však toho nájdete oveľa viac. Začíname zásadným a dúfajme, že i prelomovým 

príspev-kom T. Šprláka zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry o kvalite 

kariérového pora-denstva u nás. Zásadným a prelomovým v tom zmysle, že by práve týmto 

príspevkom mohla začať diskusia o tom, ako systémovo zabezpečiť kvalitu v službách 

kariérového poradenstva v celom ich spektre – od tých štátom regulovaných a kontrolovaných 

cez verejné služby až po služby privátne.  

Pokračujeme prekladom príspevku Th. Dienera, ktorý predniesol na novembrovej konferencii 

v Hradci Královom a v ktorom sa zamýšľa nad vzťahom individuálnej a kolektívnej zmeny 

v kontexte kariérového poradenstva. Nasleduje blok venovaný jubilejnému desiatemu ročníku 

súťaže Národná cena kariérového poradenstva – v úvodnom príspevku Š. Grajcár rekapituluje  

a bilancuje desať ročníkov súťaže a zamýšľa sa nad jej prínosmi tým, čo sme sa vďaka nej 

naučili. Ďalej prinášame dva príspevky ocenené v tomto roku v slovenskej časti súťaže, ktorých 

autorkami sú Z. Kožárová zo Spoločensko-vedného ústavu CSPV SAV v Košiciach a V. 

Zibrinyiová z Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach. Blok venovaný NCKP 

uzatvárame rozhovorom s J. Detkom, koordinátorom slovenského Euroguidance centra a P. 

Chalušom z českého centra Euroguidance, ktoré súťaž v oboch našich krajinách organizujú.   

Mobilita mladých ľudí za vzdelávaním i za prácou je jednou z dvoch kľúčových oblastí, ktorým 

sa centrá Euroguidance venujú v celej Európe. Nad tým, ako môže mobilita do zahraničia 

stimulovať profesijný a osobnostný rast, sa vo svojom príspevku zamýšľa Mária Jaššová z centra 

Euroguidance. 

Ďalších šesť príspevkov prináša informácie o šiestich rôznych odborných podujatiach či už na 

Slovensku, v Českej republike alebo vo vzdialenejšom zahraničí, nasleduje prezentácia ďalšej 

pozoruhodnej publikácie z dielne EKS a číslo zakončujeme už v úvode avizovanou informáciou 

o výročnom kongrese IAEVG v Bratislave a predkonferencii/sympóziu v Brne.  

Prajeme Vám príjemné a inšpiratívne chvíle pri čítaní nášho časopisu! 

Štefan Grajcár a tím Euroguidance SK & CZ  

http://www.euroguidance.sk/casopiskp
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Vážení čitatelia,  

nasledujúce číslo časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI vyjde v júli 2019. 

Číslo pripravujú spoločne v úzkej spolupráci centrum Eurogidance v Slovenskej republike a 

centrum Euroguidance v Českej republike, obsahom čísla budú teda príspevky autorov tak zo 

Slovenska, ako aj z Českej republiky. Téma najbližšieho čísla nie je určená, vítané sú preto 

akékoľvek Vaše príspevky – pôvodné  teoretické a empirické štúdie, vedecké články vychádza-

júce z vlastného výskumu, diskusné články, recenzie zahraničných i domácich publikácií a 

publikačných výstupov, správy o pripravovaných odborných a už uskutočnených odborných 

podujatiach (konferencie, semináre, workshopy a pod.) doma i v zahraničí, skrátené verzie 

záverečných prác, najmä v magisterskom a doktorandskom štúdiu, týkajúce sa tém časopisu a i.  

Keďže náš časopis nemá zásadnejšie obmedzenia pokiaľ ide o rozsah jednotlivých čísel, radi 

uverejníme aj ďalšie príspevky na rôzne témy z celej širokej oblasti kariérového poradenstva, 

kariérovej výchovy a vzdelávania, podpory rozvoja kariérového vývinu a pod. Uvítame, ak nám  

svoje príspevky v požaovanej podobe (podrobné pokyny pre autorov sú uvedené tu) zašlete 

v termíne  

do 31. mája 2019 

na adresu centra Euroguidance Česká republika (euroguidance@dzs.cz) alebo centra v SR 

(euroguidance@saaic.sk), prípadne zostavovateľovi čísla (stefan.grajcar@gmail.com).  

 

Ďakujeme! 

Centrum Euroguidance Slovensko & Centrum Euroguidance Česká republika 
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