
EURÓPSKA AGENTÚRA PRE ŠPECIÁLNE A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education) 

 

Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie (ďalej len „Agentúra“) bola 

založená v roku 1996, jej trvalé sídlo je v Dánsku (Odense), vysunuté pracovisko má 

v Belgicku (Brusel). Do 31. 12. 2014 pôsobila pod názvom European Agency for 

Development in Special Needs Education (v SR podľa uznesenia vlády SR č. 682/2011  

„Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho vzdelávania“; po zmene zavedenej uznesením 

vlády SR č. 480/2012 „Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania osôb so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami“). 

Ciele Agentúry  
Agentúra si kladie za cieľ zlepšiť koncepciu vzdelávania a odbornej prípravy žiakov a 

študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Tento zámer zahŕňa aj také otázky, ako 

napr. rovnosť príležitostí, prístupnosť, inkluzívne vzdelávanie a podpora kvality vzdelávania, 

pri zohľadňovaní rozdielov v politikách jednotlivých krajín, praxe a súvislostí.  

Agentúra pôsobí ako ústredná mimovládna organizácia na európskej úrovni, poskytuje rôzne 

typy informácií a virtuálne príležitosti na výmenu poznatkov a porozumenia v oblasti 

špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania. To zahŕňa:  

enu informácií a skúseností medzi členskými 

krajinami a rovnako aj v samotných členských krajinách,  

a inkluzívneho 

vzdelávania v celej Európe prostredníctvom aktuálnych informácií týkajúcich sa situácie v 

jednotlivých krajinách, 

alebo bránia dosiahnuť 

pozitívne výsledky,  

 

, a to na základe trhových 

podmienok.  

Agentúra aktívne udržiava spoluprácu a vzájomne prospešné vzťahy s ostatnými kľúčovými 

európskymi a medzinárodnými orgánmi v oblasti vzdelávania s osobitným dôrazom na 

špeciálne a inkluzívne vzdelávanie.  

Hlavnými cieľovými skupinami Agentúry sú politici/političky, odborníci/odborníčky a 

profesionáli/profesionálky, ktorí/é ovplyvňujú politiku a prax v oblasti špeciálneho 

a inkluzívneho vzdelávania.  

Najvyšším a riadiacim orgánom Agentúry je Zbor reprezentantov/reprezentantiek, ktorý 

tvoria zástupcovia/zástupkyne jednotlivých členských krajín, vymenovaní ministrom 

školstva/ministerkou školstva príslušnej členskej krajiny.  

Na plnenie úloh koordinovania toku presných informácií do Agentúry a z Agentúry a na 

účinné riadenie vnútroštátnej siete odborníkov vymenúva členská krajina národného 

koordinátora/národnú koordinátorku so zodpovednosťou za efektívne spracovávanie a 

publikovanie informačných výstupov z Agentúry v rámci národných súvislostí. 

Zdroj: Štatút Európskej agentúry pre rozvoj špeciálnej výchovy a vzdelávania zo dňa 13. 

marca 2010, v preklade v slovenskom jazyku.  

 

Podrobné informácie o Agentúre, materiály, publikácie v elektronickej forme, jej aktivitách a 

internetové odkazy, ktoré Agentúra a jej členské krajiny zverejňujú v kontexte s jej zameraním 

zverejňuje Agentúra na webovej stránke http://www.european-agency.org/ . 

 

Prehľadné informácie o Agentúre zverejňuje Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Agency_for_Special_Needs_and_Inclusive_Education 

 

Aktualizované 8. júla 2014 

http://www.european-agency.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Agency_for_Special_Needs_and_Inclusive_Education

