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Na úvod

Euroguidance centrum si v  roku 2013 pripomína 15. výročie začatia svojej 

činnosti na Slovensku. Bulletin, ktorý sme pri tejto príležitosti pripravili a ktorý 

držíte v rukách, je krátkou kronikou jeho existencie.

Patrí sa v  tejto súvislosti pripomenúť dve veci: v  r. 1998, teda v roku svojho 

vzniku, sa Slovensko len pridalo k  už existujúcej sieti Národných zdrojových 

centier pre profesijnú orientáciu (National Resource Centres for Vocational 

Guidance, NRCVG), ktorej vznik iniciovala Európska komisia v r. 1992 a ktorá 

začala pôsobiť v dvanástich krajinách Európskeho spoločenstva, vtedajšieho 

predchodcu Európskej únie. Slovenské centrum Euroguidance je dnes 

súčasťou siete, ktorá má  svoje centrá vo všetkých krajinách EÚ-28 a ďalších 

šiestich kandidátskych krajinách.

Euroguidance centrum je od samého začiatku súčasťou Slovenskej akademickej 

asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAMS/SAAIC), v ktorej našiel veľmi 

prajné hostiteľské prostredie. Svoje základné funkcie centrum mohlo a môže 

plniť aj vďaka tejto podpore a spolupráci.

Osobné poďakovanie 

patrí riaditeľke SAAIC Irene Fonodovej, ktorá centrum iniciovala a po celú 

jeho 15-ročnú históriu vynakladala osobné úsilie, aby centrum mohlo 

existovať.

Na nasledujúcich stranách prinášame krátky prehľad toho, čo sa nám 

v  Euroguidance za uplynulých 15 rokov podarilo, nájdete tu aj vyjadrenia 

zástupcov inštitúcií, s ktorými centrum spolupracuje, ako aj tých, ktorí 

v Euroguidance pôsobili a pôsobia.

Tím centra Euroguidance.
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Čo pre Vás a Vašu pracovnú kariéru znamená pôsobenie v centre 

Euroguidance? Čo považujete za prínosné v oblasti rozvoja služieb 

kariérového poradenstva v rámci Vášho pôsobenia v Euroguidance?

Jozef Detko, koordinátor centra 

Euroguidance Slovensko, 

v Euroguidance od roku 1998:

Euroguidance 

centrum na 

Slovensku 

sa úspešne 

dožilo svojho 

tínedžerského 

veku. Keď 

sme toto 

dieťa priniesli 

odbornej verejnosti v roku 1998, 

jeho budúcnosť nebola jasná. Na 

svet mu pomáhali partneri z Centra 

profesijných informácií Úradu práce. 

Nie som si istý či v tedy Dr. Grajcár 

a jeho kolegyňa Dr. Lepeňová verili 

prežitiu tohto dieťaťa. Euroguidance 

sa vtlačilo medzi iné inštitúcie 

podporujúce výchovných poradcov 

a poradcov v rezorte práce. Toto 

mikro-pracovisko presvedčilo svojou 

vytrvalosťou. Získalo svoje uznanie 

a dôveru nielen poradcov, ale 

postupne aj organizácií pripravujúcich 

koncepcie poradenských služieb. 

Verím, že prinášanie príkladov 

zahraničnej praxe, sprostredkovanie 

cezhraničných kontaktov alebo 

konzultácie o možnostiach poradcov 

v programoch Európskej komisie 

prispelo k postupnému posilneniu 

pozície kariérového poradenstva 

na Slovensku. Dnes prajem tomuto 

projektu, aby si aj v budúcnosti našiel 

priestor ako podporovať náročnú 

profesiu poradcu.

Štefan Grajcár, konzultant 

centra Euroguidance Slovensko, 

v Euroguidance od roku 2011:

Keďže sa 

tomuto typu 

poradenstva 

venujem 

takmer 

celý svoj 

profesionálny 

život, 

najmä však 

posledných 20 rokov, Euroguidance 

či jeho predchodcu NRCVG 

vnímam od samého začiatku 

a mal som tú česť celý čas dosť 

úzko spolupracovať so skvelými 

ľuďmi, ktorí sa tu téme kariérového 

poradenstva venovali radi a naplno. 

A odkedy mám možnosť pracovať 

v EG i ja, vravím si každý deň, že 

nič lepšie sa mi na záver pracovnej 

kariéry ani nemohlo 

stať. No a za 
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najväčší prínos EG v tomto „mojom“ 

období považujem rozbehnutie 

vydávania e-časopisu Kariérové 

poradenstvo v teórii a praxi.

Lenka Beková, konzultantka 

centra Euroguidance Slovensko, 

v Euroguidance od roku 2010:

Euroguidance 

mi poskytuje 

priestor pre 

osobný rozvoj, 

uvedomila 

som si 

skutočný 

význam 

a dôležitosť 

celoživotného učenia sa, na čo je 

potrebné kariérové poradenstvo 

a podpora kariérového rozvoja. 

Osobne ma obohatilo organizovanie 

a účasť na tréningu v švajčiarskej 

metóde CH-Q v roku 2011.

Za prínosné považujem rozšírenie 

spolupráce s českým centrom 

Euroguidance (napr. pri organizovaní 

súťaže Národná cena kariérového 

poradenstva), či to, že sme stáli pri 

vzniku Asociácie vysokoškolských 

poradcov Slovenska. Ako 

dôležité vnímam všetky aktivity, 

prostredníctvom ktorých sa snažíme 

šíriť informácie a novinky v oblasti 

KP, a teší ma, že to potvrdzujú aj 

spätné väzby našich partnerov 

a poradcov.

Mária Jaššová, konzultantka 

centra Euroguidance Slovensko 

(od roku 2011 na materskej 

dovolenke), v Euroguidance od 

roku 2008:

Pre mňa 

osobne boli 

najsilnejšími 

momentmi 

počas môjho 

pôsobenia 

v Euro-

guidance 

centre 

stretnutia s metódami kariérového 

poradenstva. Za všetky spomeniem 

tréning v metóde CH-Q, ktorý som 

absolvovala. Ten mi ukázal, do 

akej hĺbky sa dá ísť, koľké aspekty 

môžeme brať do úvahy a aké 

zábavné môže kariérové poraden-

stvo byť. Metódu môžu poradco-

via aplikovať pri rôznych cieľových 

skupinách na mapovanie silných 

stránok a hodnôt či pri stanovo-

vaní cieľov. To, že sa podarilo túto 

metódu predstaviť na Slovensku, 

pokladám za nesmierne prínosné.
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Aneta Peromingo, ex-

konzultantka centra Euroguidance 

Slovensko, v Euroguidance 

v rokoch 2004 -2008:

Bolo to Euro-

guidance, 

ktoré mi po-

mohlo objaviť 

a prebádať 

oblasť 

kariérového 

poradenstva. 

Vycibriť si 

angličtinu, naučiť sa veľa o projekto-

vom manažmente, medzinárodnej 

spolupráci, národných systémoch, 

príslušnej legislatíve... Spoznala som 

veľa skvelých ľudí. Od odchodu do 

zahraničia pôsobím primárne ako 

kariérový/life kouč. S Euroguidance 

príležitostne spolupracujem doteraz 

a z tých skúsenosti neustále čerpám.

Za prínosné v oblasti rozvoja 

služieb kariérového poradenstva 

v rámci pôsobenia v Euroguidance 

považujem to, že sme dali priestor 

dialógu medzi sektormi, inštitúciami 

aj jednotlivcami, ktorých sa 

poradenstvo týka. Vznikla národná 

stratégia. Spravili sme prvý Cross-

border seminár s kolegami z Čiech 

a Rakúska, ktorý prerástol do 

tradície.

Anna Bučič, ex-konzultantka 

centra Euroguidance Slovensko, 

v Euroguidance v rokoch 2001 - 

2004:

Pre mňa 

osobne aj 

pracovne 

- európsky 

rozmer 

spolupráce, 

skvelí ľudia, 

skvelý tím. 

Za veľkú 

osobnú skúsenosť považujem 

moju pozíciu národný koordinátor 

pilotného projektu „Dištančné 

poradenstvo”. Formou účasti 

poradcov v európskych projektoch 

sme umožnili spojenie slovenských 

poradcov s ich kolegami v zahraničí, 

a tak mohli prispieť k budovaniu 

podmienok pre spoluprácu 

a vytváranie sietí poradcov. S týmto 

cieľom sme organizovali informačné 

semináre, vydávali publikácie, 

sprostredkovávali kontakty na 

expertov z Európy, takisto sme 

zverejnili databázu príkladov 

dobrej poradenskej praxe. Týmito 

rôznorodými aktivitami sme sa 

snažili prispieť ku skvalitneniu 

poradenských služieb.
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Ako by ste charakterizovali význam centra Euroguidance v oblasti 

rozvoja služieb kariérového poradenstva za obdobie jeho pôsobenia 

na Slovensku?

PhDr. Lucia Auxtová, Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR

Euroguidance 

centrum a tím 

skvelých 

ľudí, ktorý 

stojí za jeho 

úspechmi, 

poznám už 

niekoľko 

rokov. Sú to 

ľudia, ktorých si veľmi vážim, pretože 

urobili kus kvalitnej práce pre 

rozvoj poradenstva na Slovensku, 

a s ktorými som mala vždy 

priateľský a korektný vzťah. Okrem 

informačného servisu poradcom, 

organizovania rôznych národných 

i medzinárodných podujatí, 

seminárov, či súťaží a publikačnej 

činnosti v oblasti celoživotného 

poradenstva som sa stretla vždy 

s ich ochotou pomôcť a doteraz 

čerpám vo svojej práci z bohatej 

informačnej „studnice“ výsledkov 

ich práce. Ďakujem a želám 

Euroguidance centru mnoho ďalších, 

úspešných a inšpiratívnych rokov!

PhDr. Helena Furindová, Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny

Za významný 

prínos 

projektov 

realizovaných 

centrom 

Euroguidance 

je vo 

všeobecnosti 

možné 

považovať vzájomnú výmenu 

informácií, skúseností a poznatkov 

partnerov zúčastňujúcich sa na 

príprave, realizácii a implementácii 

projektov, možnosť navzájom 

prezentovať získané informácie, 

prenášať poznatky a skúsenosti aj 

z iných krajín následne širšiemu 

auditóriu partnerov v jednotlivých 

krajinách – v našich podmienkach 

zamestnancom a poradcom úradov 

PSVR v SR. Za prínos považujeme 

takisto kontakty nadviazané 

s partnerskými inštitúciami aj ich 

zástupcami z jednotlivých krajín, 

čo vytvorilo priestor pre rozvinutie 

ďalšej spolupráce.
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Mgr. Katarína Slamená, Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny

Centrum Euroguidance je pre mňa 

pojmom, ktorý prispieva veľkým 

dielom k propagácii kariérového 

poradenstva na Slovenku. Realizuje 

sa veľa aktivít podporujúcich 

kariérové poradenstvo pre žiakov 

základných a stredných škôl, ale 

i dospelých. Je o nich však málo 

informácií a práve v propagácii 

a podpore vidím prínos tejto 

inštitúcie. Taktiež má zásluhu 

na propagovaní celoživotného 

vzdelávania a poradenstva v oblasti 

plánovania kariéry. Som rada, že je 

inšpiráciou aj pre mojich kolegov 

na úradoch PSVR, ktorí úspešne 

realizujú projekty pre žiakov škôl 

i dospelých.

PhDr. Zuzana Kršková, riaditeľka,

Mgr. Zuzana Hucíková, 

Mgr. Martina Mikulová, 

poradkyne ÚPSVaR Dolný Kubín

Euroguidance centrum pôsobí 

na Slovensku už pätnásty rok 

a za ten čas pomohlo svojimi 

aktivitami a službami v oblasti 

kariérového poradenstva nejednej 

inštitúcii, neziskovej organizácií, 

ale aj poradcom – jednotlivcom. 

Pre každého je vždy určite 

dobrým povzbudením v práci 

robiť veci lepšie a ešte lepšie keď 

vie, že jeho prácu (pričom práca 

kariérneho poradcu je určite 

prácou náročnou, často zložitou 

a možno aj nezávidenia hodnou) 

dokáže ohodnotiť nielen klient, 

ten ktorému je jeho služba určená, 

ale aj odborníci. Euroguidance 

centrum – jeho zamestnanci nám 

„posúvajú“ nové informácie, rady, 

návody ako sa dá robiť poradenstvo 

inak, možno lepšie. Učia nás ako sa 

nedívať na novinky spoza hraníc iba 

z vlastnej stoličky, ale ako ísť a učiť 

sa veci nové na mieste, v danej 

krajine, danej inštitúcii či organizácii. 

Euroguidance centrum ukazuje, aké 

je kariérové poradenstvo dnes a aké 

by mohlo byť zajtra, pozajtra, o rok, 

dva...
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PhDr. Darina Lepeňová, Výskumný 

ústav detskej psychológie 

a patopsychológie

Hlavný prínos 

EURO-

GUIDANCE 

centra 

vidím v jeho 

komplexnom, 

systémovom 

prístupe ku 

kariérovému 

poradenstvu – sprostredkováva nám 

informácie a kontakty potrebné 

v celoživotnom poradenstve, 

a to tak v poradenstve pre deti, 

mládež, ako aj v poradenstve pre 

dospelých. Niekedy dokonca supluje 

ministerstvo školstva a umožňuje 

vzájomnú komunikáciu odborníkov 

v tejto oblasti a koordináciu 

odborných aktivít medzi 

priamoriadenými organizáciami 

v školstve! Veľmi užitočné sú aktivity, 

ktoré Euroguidance organizuje 

pre profesionálnych poradcov, 

aby ich motivovalo a obohatilo 

ich kompetencie v tejto oblasti; 

zabezpečuje pre nich vzájomnú 

výmenu skúseností, súťaže, šírenie 

dobrej praxe, a to nielen v rámci 

Slovenska, ale aj krajín EÚ.

Ďakujeme EUROGUIDANCE centru 

za jeho prínos do našej práce. 

Prajeme mu veľa nápadov a radosti 

z jeho potrebnosti a efektívnosti.

PhDr. Marta Hargašová, CSc.

Euroguidance 

je kompas, 

ktorý často 

v búrlivých 

slovenských 

vodách 

rôznych 

záujmov, 

myšlien-

kových prúdov a cieľov ponúka 

integrujúcu perspektívu pre 

poskytovateľov kariérových 

poradenských služieb. Spája 

odborníkov v široké intelektuálne 

spoločenstvo vysokej úrovne, 

podporuje aktivity európskeho 

a svetového formátu, držiac sa 

výsostne humanistických ideálov. 

Vysoko si cením činnosti spojené 

s Národnou cenou kariérového 

poradenstva, udeľovanou od roku 

2009 organizáciám i jednotlivcom, 

vydávanie elektronického časopisu, 

všetky publikácie, ktoré majú nielen 

prekrásny grafi cký dizajn, ale sú 

aj zdrojom inšpirácií a podpory 

profesionálnej identity.
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Mgr. Alžbeta Dianovská, 

predsedníčka Asociácie 

výchovných poradcov

Euroguidance 

na Slovensku 

sa stalo pre 

výchovných 

poradcov 

dlhodobým 

a aj často 

jediným 

zdrojom 

informácií k proforientácii 

a ku kariérovému poradenstvu na 

školách. Svojimi aktivitami pozdvihlo 

školské kariérové poradenstvo 

a nahradilo v mnohých prípadoch 

tak veľmi potrebnú a vyhľadávanú 

metodickú pomoc výchovným 

a kariérovým poradcom formou 

seminárov, Národnej ceny, 

publikáciami...

PhDr. Mária Zvariková, 

predsedníčka rady Asociácie 

vysokoškolských poradcov 

Slovenska, psychologička 

a kariérová poradkyňa

Za dôležitý 

vklad 

Euroguidance 

v oblasti 

rozvoja 

služieb 

kariérového 

poradenstva 

považujem 

vytváranie príležitostí na vytváranie 

sietí, šírenie relevantných informácií, 

strategických dokumentov aj 

odborných zdrojov (vrátane 

kvalitných prekladov). Oceňujem 

dôslednú snahu prepájať vo 

všetkých aktivitách jednotlivé 

systémy poradenstva (školstvo, 

zamestnanosť), štátnu aj súkromnú 

sféru. Osobitne si cením aktivity vo 

vzťahu k šíreniu príkladov dobrej 

praxe, myšlienky Národných fór, 

a i., ako aj osobnú angažovanosť 

pracovníkov Euroguidance 

vo vzťahu k inštitúciám aj 

jednotlivcom napr. pri príprave 

projektov zameraných na kariérové 

poradenstvo, študijných návštev, 

podpore relevantných iniciatív atď.

Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., 

Filozofi cká fakulta Prešovskej 

Univerzity v Prešove

Prínosom 

slovenského 

centra 

Euroguidance 

je zapojenie 

našej malej 

krajiny do 

európskej 

siete 

rovnomenných inštitúcii 

snažiacich sa o rozvoj tohto druhu 

profesionálnej činnosti. Z krátkej 

histórie slovenského centra rád 

spomínam na Cross Border seminár, 
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ktorý sa konal 15. -16. apríla 2010 

v Bratislave. I keď ako malá krajina 

nemáme toľko – ako sa dnes hovorí 

– „ľudského kapitálu“ ako väčšie 

štáty, podarilo sa dosiahnuť dobrú 

odbornú úroveň podujatia o čom 

svedčí o. i. aj to, že zborník z neho 

vydalo hneď v nasledujúcom roku 

2011 poľské Ministerstwo pracy 

i Polityky Spolecznej vo Varšave.

Mgr. Eva Uhríková, ACC, ECPC, 

kariérny poradca a kouč, 

Navigácia v povolaní, s.r.o.

S centrom 

Euroguidance 

spolu-

pracujem 

už pár rokov 

od môjho 

pôsobenia 

ako kariérny 

poradca 

v privátnej praxi. Ľudia 

z centra svojim nadšením, 

ochotou a entuziazmom šíria 

myšlienky, informácie, odborné 

skúsenosti a rady v komunite 

kariérových,  psychologických 

a iných poradcov profesijnej 

orientácie. Čo si cením najviac, je ich 

prehľad, odbornosť a nápomocnosť 

v každej situácii. Za roky pôsobenia 

centra vnímam veľký nárast 

povedomia vo verejnosti o potreby 

hlbšieho sústredenia sa na „správne“ 

nasmerovanie a orientáciu 

v kariére nielen detí, mládeže, ale aj 

dospelých ľudí. Ich aktivity, najmä 

vzdelávacie semináre, ktoré pre 

poradcov organizujú, zvyšujú našu 

profesionalitu, čo verím následne 

prinesie osoh našim klientom 

a celému pracovnému trhu. 

Ďakujem za to.
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Centrum Euroguidance v rámci programu Leonardo da Vinci 

(prvá fáza na Slovensku 1998-1999, druhá fáza v rokoch 2000-2006)

V  auguste 1998 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 

spoluprácu zareagovala na výzvu Európskej komisie a vytvorila popri Národnej 

agentúre európskeho vzdelávacieho programu Leonardo da Vinci aj centrum 

pre podporu kariérového poradenstva – Národné informačné centrum pre 

profesijné poradenstvo. Vznik centra pripravila vtedajšia riaditeľka programu 

I. Fonodová a koordináciou jeho aktivít bol poverený J. Detko.

Centrum bolo už od svojho vzniku viazané na činnosť nielen v rezorte školstva, 

ale malo svojho silného partnera aj v  rezorte práce v  Centre profesijných 

informácií, ktoré vzniklo v r. 1994 v rámci programu Phare. Podporu poradcom 

oboch rezortov centrum poskytuje počas celej svojej existencie tak, ako mu to 

možnosti dovoľujú.

V počiatkoch svojej existencie sa venovalo množstvo aktivít získavaniu solídnej 

bázy pre porovnávanie slovenského poradenského systému s poradenskými 

štruktúrami v  zahraničí. Pozornosť sme venovali transformácii profesijného 

poradenstva „od práce so smernými číslami“ k podpore jednotlivca na 

novovznikajúcom pracovnom trhu. Rozsiahle štrukturálne zmeny národnej 

ekonomiky zanechávali svoje stopy aj vo forme rastúcej nezamestnanosti 

a záujme obyvateľov SR hľadať svoje uplatnenie aj v zahraničí. Prvé študijné 

cesty smerovali do Rakúska, Írska a Českej republiky.

V  snahe vytvárať poradenskému systému lepšie podmienky na kontakty 

s partnerskými inštitúciami v EÚ, centrum vypracovalo a vydalo niekoľko rokov 

využívanú podrobnú analýzu „Profesijné poradenstvo v  Slovenskej republike“ 

v slovenskom i anglickom jazyku.

Centrum pôsobilo niekoľko počiatočných rokov s  dotáciou jedného úväzku 

a snažilo sa plne využiť zdroje, ktoré malo k dispozícii. Rozvíjalo predovšetkým 

svoju spoluprácu s multiplikátormi – kľúčovými aktérmi v tejto oblasti.

Jednou z  podstatných aktivít Euroguidance centra je sprostredkovávanie 

informácií pre študijnú mobilitu v  Európe vrátane informácií o  dostupnej 

ponuke vzdelávacích programov. Už v  roku 1999 centrum v  spolupráci 
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so  Školským výpočtovým strediskom v Michalovciach pripravilo preklad 

stredoškolských odborov do anglického jazyka. Tiež sa zapojilo do projektu 

ESTIA – portálu o  možnostiach štúdia v  Európe. V  nasledujúcom období 

už centrum nepretržite podporovalo dostupnosť takýchto informácií 

prostredníctvom účasti v projektoch programu Leonardo da Vinci.

Zástupcovia centra prezentovali aktuálny vývoj v  Slovenskej republike na 

viacerých medzinárodných konferenciách doma aj v  zahraničí. V  roku 2001 

centrum pripravilo prvú verziu publikácie „Study in Slovak Republic“. Príručka 

bola určená zahraničným študentom prichádzajúcim na Slovensko.

Centrum intenzívne podporovalo prenášanie nových metód do poradenských 

inštitúcií. Zapojením sa do projektu Leonardo da Vinci koordinovaného 

nemeckým úradom práce „Dištančné poradenstvo“ boli na Slovensko prinášané 

techniky poradenskej práce bez priameho kontaktu s klientom. V roku 2001 

zároveň centrum organizovalo verejnú diskusiu k Memorandu o celoživotnom 

vzdelávaní, 5. kapitole - profesijné poradenstvo.

Od roku 2002 centrum začalo prinášať preklady koncepčných a metodických 

publikácií Európskej komisie, CEDEFOP a OECD.

V  roku 2003 sa zapojilo do tímu pripravujúceho národnú správu o  stave 

profesijného poradenstva pre OECD,  Svetovú banku a prostredníctvom 

ETF v Turíne aj pre Európsku komisiu. Centrum následne pripravilo viacero 

prieskumov a štúdií v oblasti profesijného poradenstva pre medzinárodných 

partnerov ako napríklad CEDEFOP.

Európska komisia poverila Euroguidance centrá rozvíjať a  podporovať 

európsky portál o  vzdelávaní PLOTEUS. Jeho prvá verzia určená verejnosti 

bola spustená v roku 2003. Od novembra 2004 je dostupný aj v slovenskom 

jazyku. Portál (europa.eu/ploteus) funguje už 10 rokov a centrá Euroguidance 

sa starajú o  jeho aktualizáciu a reagujú na otázky, ktoré sú prostredníctvom 

portálu zverejnené.

Rok 2004 priniesol razantnejší vstup centra do prípravy a  konzultácie 

národných politík v oblasti kariérového poradenstva. Euroguidance prinieslo 

na Slovensko ideu Národného poradenského fóra – neformálneho diskusného 
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priestoru medzi tvorcami poradenských koncepcií, expertmi v  oblasti 

poradenstva, ako aj poradcami samotnými a  zástupcami ich klientských 

skupín.

V roku 2004 sa centrum rozšírilo na dvoch zamestnancov. Rozšírenie 

personálnych kapacít umožnilo centru zúčastňovať sa aktívnejšie na veľtrhoch 

vzdelávania a  práce v  zahraničí, spolupracovať na podobných aktivitách 

s Ústredím a úradmi práce sociálnych vecí a rodiny. Nadviazali sme dlhodobú 

spoluprácu s predstaviteľmi vysokoškolských poradenských služieb, ktorých 

promotérkou je dlhodobo M. Zvariková, dlhé roky pôsobiaca na Technickej 

univerzite v Košiciach.

Centrum začalo venovať pozornosť aj problematike odbornej prípravy 

poradcov. V  tejto oblasti sme od začiatku spolupracovali na rozvíjaní 

nemeckého modelu prípravy založenom na tézach prof. B.-J. Ertelta. Prenos 

tohto vzdelávacieho obsahu centrum podporovalo a pokračovalo v spolupráci 

s L. Gressnerovou pri prenášaní tohto modelu do slovenských podmienok.

Rezolúcia Európskej rady z  mája 2004 upriamila pozornosť na posilňovanie 

politík v  oblasti celoživotného poradenstva. Centrum prinieslo odbornej 

verejnosti preklad tohto dokumentu a realizovalo k nemu odbornú diskusiu.

Centrum v roku 2005 začalo s partnermi z Rakúska a Českej republiky históriu 

cezhraničných konferencií pod názvom „Cross-border“. Tento formát aktivít 

podporuje spoluprácu viacerých centier Euroguidance na spoločnej téme. 

Dôraz sa kladie na diskusiu medzi tvorcami poradenských politík, metodikmi 

a  samotnými poradcami. Podstatnú časť programu tvoria aktívne pracovné 

skupiny. Každoročne organizované cezhraničné konferencie si našli svoj 

priestor a  obľubu u  odbornej verejnosti. V  roku 2006 takéto medzinárodné 

podujatie centrum organizovalo v Bratislave.
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Euroguidance centrum v  roku 2005 prinieslo 

slovenskej odbornej verejnosti preklad významnej 

publikácie OECD „Kariérové poradenstvo. Príručka pre 

tvorcov koncepcií“. Tento materiál podporil následne 

prípravu viacerých národných koncepcií v profesijnom 

poradenstve. Centrum pripravilo v  spolupráci 

s  Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých 

špeciálne číslo bulletinu AIVD venované kariérovému 

poradenstvu.

Rok 2006 centrum venovalo aktivitám podporujúcim 

zohľadňovanie potrieb klienta a  jeho zapojenie do 

formovania poradenských služieb. V  rámci šírenia 

informácií a príkladov úspešnej praxe sme v roku 2006 

publikovali zborník z  prvého Cross-border seminára 

„Psychologické metódy vo výchovnom  a kariérovom 

poradenstve“, ktorý sa konal v septembri 2005 v Brne. 

Publikácia zhrnula predstavené inovatívne metódy 

vyvíjané na Slovensku, v Čechách a Rakúsku.

Centrum zintenzívnilo svoju spoluprácu s inštitúciami vzdelávania dospelých 

a  podporilo zámer rozširovať poradenské služby pre dospelých učiacich sa. 

Tento článok dopĺňal mozaiku tvoriacu „celoživotné učenie sa a celoživotné 

poradenstvo“.

Euroguidance centrum spolupracovalo s  Ministerstvom školstva SR na 

Stratégii celoživotného vzdelávania a  celoživotného poradenstva, ktorú 

schválila vláda SR v apríli 2007. Z centra sa stal uznávaný partner konzultujúci 

národné dokumenty v oblasti celoživotného poradenstva.
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Centrum Euroguidance v rámci Programu celoživotného vzdelávania 

(2007-2013)

Do roku 2006 pôsobilo centrum Euroguidance ako súčasť štruktúry 

programu Leonardo da Vinci. Od roku 2007 je fi nancované v rámci Programu 

celoživotného vzdelávania (2007-2013).

Euroguidance centrum od roku 2007 intenzívnejšie zúročuje svoje odborné 

skúsenosti a  poznatky poskytovaním vzdelávacích aktivít pre kariérových 

poradcov v spolupráci s partnermi, napríklad Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania, Metodicko-poradenskými centrami, Výskumným ústavom detskej 

psychológie a patopsychológie, centrami pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, či sieťou EURES.

Pre lepšiu prístupnosť zahraničných zdrojov centrum pripravilo slovensko-

anglický odborný slovník s  viac ako 1000 pojmami z  oblasti kariérového 

poradenstva, ktorý je dostupný na stránke centra.

Centrum ďalej podporovalo prenos príkladov 

dobrej praxe prostredníctvom projektov, napríklad 

projektu „School and the world of work“ („Škola a svet 

práce“ – sieť v  rámci programu Comenius, 2008-

2010), v  rámci ktorého partneri hľadali príklady 

úspešnej podpory pre uplatnenie absolventov na trhu práce. Výsledkom je 

okrem iného kontrolný rámec použiteľný riadiacimi pracovníkmi v školstve na 

identifi káciu slabých miest poradenského systému. Dostupný je v elektronickej 

forme na stránke projektu Škola a svet práce (www.school-wow.net).

V roku 2008 centrum realizovalo viacero aktivít šíriacich informácie o systéme 

poradenských služieb v  rezorte školstva a  napĺňaní Stratégie celoživotného 

vzdelávania a  celoživotného poradenstva. Spolupracovalo s  Ministerstvom 

školstva SR a Academiou Istropolitana na defi novaní a vytváraní Národného 

fóra pre celoživotné poradenstvo, ktoré bolo zriadené rozhodnutím ministra 

školstva SR ako poradný orgán Ministerstva školstva SR za účelom koordinácie 

a zabezpečenia rozvoja systému celoživotného poradenstva v Slovenskej 

republike vo všetkých jeho subsystémoch.
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Činnosť centra vychádza aj z Rezolúcie Európskej rady o lepšej integrácii 

celoživotného poradenstva v rámci celoživotných vzdelávacích stratégií 

z  novembra 2008. Podľa potreby odpovedá na otázky týkajúce sa systému 

kariérového poradenstva na Slovensku a  pri jeho popise spolupracuje so 

sieťou  Eurydice a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania 

(CEDEFOP). Centrum spolupracuje aj so sieťou ELGPN (Európska sieť pre rozvoj 

politík celoživotného poradenstva), ktorej cieľom je podporovať európsku 

kooperáciu zodpovedných subjektov v  oblasti rozvoja politík a  systémov 

celoživotného poradenstva na národnej úrovni.

Centrá Euroguidance majú za cieľ zbierať a šíriť príklady 

dobrej praxe na národnej a  medzinárodnej úrovni. 

K  napĺňaniu tohto cieľa začalo centrum v roku 2009 

realizovať súťaž príkladov dobrej praxe, ktorá bola 

prvý rok zameraná na školy a  ich podporu budúcim 

absolventom pri prechode na trh práce. Prvý ročník 

pod názvom Pomoc absolventom pri prechode na trh 

práce bol vyhlásený spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. 

Vydali sme kompendium príspevkov zo súťaže, ktoré je dostupné na stránke 

centra.

Pre lepšie šírenie krátkych informácií o  novinkách a  aktualitách v  oblasti 

kariérového poradenstva doma i v zahraničí centrum od roku 2009 vydáva dvakrát 

ročne elektronický bulletin, v ktorom informujeme o aktuálne prebiehajúcich 

akciách, iniciatívach na národnej i európskej úrovni, projektoch a pod.

Na základe reakcií poradcov, s ktorými sme prichádzali 

do kontaktu, centrum začalo do väčšej miery  prinášať 

v  rôznych formách praktickejšie informácie, príklady 

poradenských nástrojov a  metód z  Európy. Od roku 

2008 centrum začalo prinášať preklady poradenských 

metód v  kariérovom poradenstve, ktoré postupne 

uverejňujeme na stránke centra. Poradcom a  ďalším 

záujemcom ponúkame rôzne semináre, napr. „Inovatívne 

metódy v kariérovom poradenstve“ (2009, 2010), z ktorých 

vznikol zborník.

Inovatívne metódy 
v  k a r i é r o v o m
p o r a d e n s t v e
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K  šíreniu a  najmä výmene praktických informácií v  oblasti kariérového 

poradenstva slúžia aj cezhraničné, Cross-border semináre. Od počiatku v roku 

2005 sa spolupráca medzi centrami Euroguidance postupne rozširovala. V roku 

2009 pribudli ku Slovensku, Českej republike a Rakúsku ďalšie spolupracujúce 

Euroguidance centrá z  Maďarska, Nemecka a  Slovinska. V  ďalšom roku sa 

spolupráca naďalej upevňovala a  pribudla ďalšia krajina – Poľsko. 5. ročník 

seminára zorganizovalo naše centrum Euroguidance v Bratislave (v roku 2008 

sa seminár neuskutočnil). Medzinárodné stretnutia a  výmena skúseností 

boli ústredným cieľom tohto podujatia s  názvom 

„Professional care for counsellors – Who cares for those 

who care“, ktorý sa venoval starostlivosti o kariérových 

poradcov. Zo seminára vznikli dve publikácie 

v  anglickom jazyku, ktoré sú tiež dostupné na našej 

stránke v  samostatnej sekcii „Cross-border“ (národné 

prieskumy, ktoré mapujú situáciu v  jednotlivých 

zapojených krajinách, a zbierka príspevkov lektorov, 

ktorí sa na seminári aktívne podieľali). Spolupráca pri 

organizovaní Cross-border seminárov pokračuje aj 

naďalej, pričom v roku 2012 sa pridali ďalšie krajiny – Chorvátsko, Rumunsko 

a  Švajčiarsko). Každoročne sú vydávané aj publikácie na tému podujatia 

(správa o  systémoch v  daných krajinách a  zborník príspevkov lektorov). 

Informácie o seminároch sú dostupné na stránke siete Euroguidance.

V roku 2010 sme sa zamerali na zvyšovanie 

informovanosti v  oblasti zahraničných pobytov 

a skvalitňovanie poradenských prístupov v  tejto 

oblasti v  publikácii nazvanej „Kompas Marca Pola. 

Kariérové poradenstvo pri zahraničných pobytoch“. 

Poskytuje informácie ohľadom plánovania, prípravy 

a  fi nancovania zahraničného pobytu a o európskych 

sieťach podporujúcich študijnú i  pracovnú mobilitu. 

Obsahuje aj viacero praktických cvičení, ktoré majú 

mladých ľudí pripraviť na zmeny súvisiace s mobilitou.

V praktickom duchu sa niesla i brožúra určená predovšetkým sekundárnym 

cieľovým skupinám „Človeče, nestrať sa! Kam a  za kým v  rôznych životných 

situáciách“, ktorá prináša informácie a kontakty na inštitúcie a  organizácie 
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poskytujúce informácie a  pomoc v  oblastiach: 

vzdelávanie, práca, zahraničné pobyty, poradenstvo 

a  voľný čas. Brožúra bola pre veľký záujem 

aktualizovaná a znovu vydaná v roku 2012.

K  podporovaniu európskej dimenzie v  kariérovom 

poradenstve pripravujeme preklady rôznych publikácií. 

Pre užšiu skupinu tvorcov politík sme v  roku 2010 

preložili dve publikácie od CEDEFOP-u: „Profesijný rozvoj 

v práci“ a „Profesionalizácia kariérového poradenstva“.

Príklady dobrej praxe zo Slovenska sme naďalej zbierali prostredníctvom 

súťaží. Od roku 2010 je už súťaž určená širším cieľovým skupinám, prihlásiť 

sa môžu inštitúcie aj  jednotlivci - poskytovatelia služieb celoživotného 

kariérového poradenstva. Zo súťaží každoročne vychádza zborník príspevkov, 

ktorý zverejňujeme aj na našej stránke.

V  roku 2010 sa zintenzívnila aj spolupráca s  Asociáciou výchovných 

poradcov (AVP), centrum sa spolupodieľalo na organizovaní konferencie AVP 

s medzinárodnou účasťou „Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“.

Študijné návštevy pre zahraničné centrá Euroguidance a ich partnerov sú 

ďalším spôsobom nadväzovania medzinárodnej spolupráce. Naše centrum 

pripravilo niekoľko takýchto návštev, napr. pre kolegov z  poľského centra 

v roku 2010.

Členovia Euroguidance participujú na medzinárodných podujatiach, ktoré 

slúžia na zbieranie skúseností a vedomostí z oblasti poradenstva. V roku 2010 

sme sa v Euroguidance zoznámili so švajčiarskou metódou CH-Q, ktorá sa 

zameriava na mapovanie a dokladovanie kompetencií získaných vo vzdelávaní 

a  profesii, ako i  v  širšom životnom kontexte. Je využiteľná pre najrôznejšie 

cieľové skupiny, ktoré si vyberajú svoju kariérovú cestu, alebo sa rozhodujú 

pre jej zmenu. Metóda nás natoľko inšpirovala, že sme sa ju rozhodli priniesť 

na Slovensko a v spolupráci s holandským centrom Euroguidance, ktoré malo 

vyškolených lektorov, sme v r. 2011 pre kariérových poradcov pripravili tréning 

v tejto metóde.

Kam a za kým v rôznych životných situáciách
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V  rokoch 2010-2011 bol jeden 

z pracovníkov Euroguidance národným 

reprezentantom v sieti ELGPN 

a v  úlohe národného partnera centrum 

vystupovalo na medzinárodných 

konferenciách organizovaných ELGPN na Slovensku. Prispievali sme 

v oblasti poradenstva k cezhraničnej spolupráci tvorcov politík Slovenka, 

Rakúska a  Maďarska v  projekte „Pokračovanie cezhraničného zlepšovania 

národných stratégií celoživotného vzdelávania“.

V roku 2011 sa centrum aktívne zapojilo do spolupráce s Národným ústavom 

pre celoživotné vzdelávanie na príprave návrhu systému poradenstva vo 

vzdelávaní dospelých.

V roku 2011 sme intenzívne spolupracovali so sektorom práce, aktívne 

sme sa zúčastňovali podujatí organizovaných Ústredím a  úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, či sieťou EURES. Od roku 2011 sa okrem pozície 

vystavovateľa pravidelne zúčastňujeme na podujatiach ako sú burzy práce 

a informácií, Job Forum, Job Expo, či semináre Európa na dosah aj aktívne 

– formou prezentácií a workshopov.

Vzhľadom na nedostatok či už pôvodnej alebo prekladovej odbornej 

literatúry z oblasti kariérového poradenstva, Euroguidance centrum v roku 

2011 vydalo preklad publikácie „Základné zložky kariérového poradenstva. 

Postupy a  techniky“ (vydanie z  r. 2009). renomovaných autorov N. 

Amundsona, J. Harris-Bowlsbeyovej a S. Nilesa.

Významnou udalosťou a odbornou verejnosťou 

na Slovensku i  v  Českej republike oceňovaným 

počinom Euroguidance centra je začatie vydávania 

elektronického časopisu „Kariérové poradenstvo 

v  teórii a  praxi“, ktorého nulté číslo vyšlo v  apríli 

2012. Časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a  je 

voľne dostupný na našej stránke, publikuje pôvodné 

články i  preklady z  rôznych oblastí kariérového 

poradenstva, tematické rozhovory s  významnými 

osobnosťami, informácie o odborných podujatiach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekova 

[Type the company name] 

[Pick the date] 

 

bekova

[Type the company name]

[Pick the date]

 

 

 

 

2012 
 



23

recenzie odbornej literatúry atď. Vzhľadom na to, že periodikum s takýmto 

zameraním na Slovensku dosiaľ neexistovalo, v priebehu krátkeho času sa 

stalo vyhľadávanou platformou pre komunikáciu odbornej verejnosti.

Od roku 2012 sa intenzívne venujeme téme 

zručností pre riadenie vlastnej kariéry, vlastnej 

vzdelávacej a  profesijnej dráhy. Inšpiráciou boli 

aktivity jednej z pracovných skupín siete ELGPN, 

ktorej činnosť sa primárne opiera o „Rozhodnutie 

Rady o lepšej integrácii celoživotného poradenstva 

v rámci celoživotných vzdelávacích stratégií“. 

Rada Európskej únie a vládni reprezentanti v  tejto 

rezolúcii vyzvali členské štáty EÚ aj k  tomu, aby 

podporovali celoživotné vzdelávanie v oblasti 

rozvoja zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Tejto téme sa venoval Cross-

border seminár v Slovinsku v roku 2012 a na túto tému slovenské centrum 

Euroguidance upriamuje časť svojich aktivít a  podujatí. V  roku 2012 sme 

pripravili publikáciu „Zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej 

dráhy a ich rozvoj v sektore vzdelávania“.

V  tom istom roku sme zintenzívnili spoluprácu 

pri realizácii súťaže s  partnerským centrom 

Euroguidance Českej republiky, ktoré je zastrešené 

Domom zahraničných služieb MŠMT ČR. Štvrtý ročník 

súťaže sme vyhlasovali spoločne a pod rovnakým 

názvom „Národná cena kariérového poradenstva“ 

a  venovali sme ho práve zručnostiam pre riadenie 

vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy. K tejto téme 

sa uskutočnili samostatné konferencie organizované 

centrami Euroguidance v  Českej republike a  na 

Slovensku, na ktorých sa mali možnosť vzájomne prezentovať ocenené 

príspevky zo súťaže z jednotlivých krajín. Centrá spoločne vydali aj česko-

slovenský zborník príspevkov zo súťaže a  v  anglickom jazyku zborník 

anotácií ocenených príspevkov aj v spolupráci s bulharským Euroguidance 

centrom, ktoré vyhlásilo súťaž v roku 2012 po prvýkrát. V úzkej spolupráci 

s Euroguidance centrom ČR pri realizácii súťaže pokračujeme naďalej.

ZRUČNOSTI PRE RIADENIE VLASTNEJ 

VZDELÁVACEJ A PROFESIJNEJ DRÁHY 

A ICH ROZVOJ V SEKTORE VZDELÁVANIA
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V roku 2012 sme odbornej verejnosti priniesli preklad 

publikácie CEDEFOP-u „Vedenie ohrozenej mládeže 

k  práci prostredníctvom vzdelávania. Lekcie z  celej 

Európy“ (vydanie z  r. 2010), ktorá popisuje opatrenia 

a  iniciatívy v  rámci poradenstva, ktoré podporujú 

úspešné ukončenie štúdia a prechod zo vzdelávania 

na trh práce u rizikovej mládeže.

Praktici z  prostedia školského 

profesijného poradenstva, 

verejných služieb zamestnanosti a  ďalší sa autorsky 

podieľali na tvorbe zborníka kazuistík, ktorý centrum 

vydalo v  roku 2012 a  ktorý zaujímavým spôsobom 

približuje prax kariérového poradenstva na Slovensku.

Narastajúcemu záujmu odborníkov a  inštitúcií 

o vzdelávanie kariérových poradcov pre rôzne oblasti 

aplikačnej praxe vyšlo centrum Euroguidance v ústrety 

zorganizovaním odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom 

„Vzdelávanie kariérových poradcov“, a  to v  spolupráci s  Fakultou sociálnych 

vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v apríli 2013.

V  roku 2013 centrum Euroguidance iniciovalo a  významne sa obsahovo 

i  organizačne podieľalo na založení občianskeho združenia Asociácia 

vysokoškolských poradcov Slovenska, združujúceho jednotlivcov a  inštitúcie 

pôsobiacich na stále sa rozširujúcom poli poradenských služieb na vysokých 

školách na Slovensku. Ustanovujúce valné zhromaždenie AVPS sa i  za našej 

aktívnej účasti konalo začiatkom októbra 2013 v Košiciach.

V  rokoch 2012 a  2013 sme sa aktívne podieľali na organizácii a  priebehu 

podujatí propagujúcich európsku iniciatívu Mládež v  pohybe (Youth on the 

move), ktoré organizovalo Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a  kultúru 

(DG EAC) v rámci festivalu Pohoda 2012 a Európskeho hlavného mesta kultúry 

Košice 2013.

Od roku 2012 spolupracujeme s Asociáciou inštitúcii vzdelávania dospelých 

v  rámci Týždňa celoživotného učenia (sa). V  snahe spropagovať služby 

Vedenie ohrozenej mládeže 
k práci prostredníctvom 
vzdelávania
Lekcie z celej Európy
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celoživotného kariérového poradenstva, ale aj so zámerom podporiť inštitúcie 

a organizácie, ktoré na Slovensku študijné a profesijné poradenstvo poskytujú, 

prichádza Euroguidance centrum s  iniciatívou rozšíriť Týždeň celoživotného 

učenia (TCU) o  tému celoživotného poradenstva. V  roku 2013 zastrešujeme 

počas TCU (25.-29. november) aj Týždeň celoživotného poradenstva, v  rámci 

ktorého chceme podnietiť organizovanie rôznych podujatí a  akcií tak pre 

odbornú, ako aj laickú verejnosť.
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Súčasnosť a budúcnosť centra Euroguidance na Slovensku

Euroguidance centrum je v rokoch 2007-2013 fi nancované v rámci Programu 

celoživotného vzdelávania a  spolufi nancované na základe zmluvy medzi 

SAAMS a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Jeho cieľom je podporovať európsku dimenziu v  poradenstve, prispievať 

k rozvoju celoživotného poradenstva a mobility na Slovensku a šíriť informácie 

a  dobrú prax v  tejto sfére. Cieľovú skupinu primárne tvoria poradcovia zo 

škôl, poradenských centier, rovnako ako i zo sektoru práce a tvorcovia politík, 

sekundárne i  žiaci, študenti, rodičia a ďalší odborníci z oblasti vzdelávania.

Centrum Euroguidance organizuje konferencie, semináre a  pracovné 

stretnutia, prevažne pre cieľovú skupinu výchovných a kariérových poradcov. 

S cieľom vypracovať odporúčania pre tvorcov politických koncepcií organizuje 

a  zapája sa do stretnutí pracovných skupín expertov z  oblasti kariérového 

poradenstva. Okrem vlastných aktivít sa zapája do rôznych ďalších národných 

i  medzinárodných konferencií, veľtrhov a  pod. Centrum udržiava slovenskú 

mutáciu stránky a  aktualizáciu obsahu európskeho portálu vzdelávacích 

príležitostí PLOTEUS.

Vydávame brožúry, publikácie a  preklady, elektronický bulletin a  e-časopis 

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi. Všetky publikácie sú dostupné na stránke 

centra, prípadne na požiadanie.

Vzhľadom na svoje kapacity ponúka centrum svoje konzultačné služby 

v prvom rade tvorcom koncepcií, poradenským inštitúciám a poradcom. Na 

individuálne otázky od občanov odpovedá v rámci možností.

Centrum má ambíciu poskytovať svoje služby a zapájať poradenské inštitúcie 

do medzinárodnej spolupráce aj v  rámci nového programu Erasmus+ 

(2014-2020), ktorý nahradí programy Mládež v  akcii (2007-2013) a  Program 

celoživotného vzdelávania (2007-2013).
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