
Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti zo zahraničia  

a možnosti ich implementácie v Slovenskej republike 

24. február 2020; Vedecký park UK, Ilkovičova 8, Bratislava 

Seminár organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

Individuálny vzdelávací účet podporuje rozvoj ďalšieho vzdelávania jednotlivca, aby si mohol 

vylepšiť svoje zručnosti potrebné napríklad na  udržanie si zamestnania, kariérny postup alebo 

uplatnenie sa v inom zamestnaní. Opatrenie zvyšuje slobodu voľby, motiváciu jednotlivca sa 

vzdelávať a osobný profesijný rozvoj. 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe využívania individuálnych 

vzdelávacích účtov v zahraničí a diskusia o ich pilotnej implementácii v Slovenskej republike. 

Témy seminára:  bariéry účasti na vzdelávaní, ciele a dôvody výberu vzdelávacích účtov, zdroje 

financovania, oprávnenosť žiadateľa a poskytovateľa,  cieľové skupiny a ich očakávaná účasť, 

záber poskytovaných kurzov,  administrácia schémy a správa účtov, zabezpečenie kvality, 

poradenstvo,  dopad na politiky trhu práce a vzdelávania.     

Účastníci z decíznej sféry, výskumných inštitúcií, zástupcovia zamestnávateľov 

a zamestnancov budú hľadať odpovede na tieto otázky: 

 Akú rolu zohrávajú individuálne vzdelávacie účty v celkovom mixe opatrení určených 

na podporu vzdelávania dospelých? 

 Ako môžu zúčastnené strany (jednotlivci, zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania, 

štátne orgány, asociácie a ostatní aktéri) spolupracovať na zvýšení efektívnosti 

vzdelávacích účtov? 

 Na ktoré cieľové skupiny je potrebné sa zamerať  a aké sú skúsenosti so 

znevýhodnenými cieľovými skupinami? 

 Ako úspešne implementovať pilotnú schému a aké sú riziká zavedenia individuálnych 

vzdelávacích účtov? 



*Zmena programu podujatia je vyhradená  

Program 

8.30 – 9.00 Registrácia 

9.00 – 9.20  Otvorenie:     Martina LUBYOVÁ;   ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 

              Joao SANTOS;   DG EMPL, Európska komisia 

 

Sekcia I: Príklady dobrej praxe individuálnych vzdelávacích účtov zo 
zahraničia (prezentácie + diskusia) 

9.20 – 9.45  Individuálne vzdelávacie účty a ich význam v rozvoji zručností 
Stijn BROECKE;   OECD 

9.45 – 10.10  Príklady dobrej praxe – Francúzsko 
Stephane REMY;   Ministerstvo práce 

10.10 – 10.35  Príklady dobrej praxe – Holandsko 
Daniël BENHAYON;   Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti 

10.35 – 10.50 Priestor na otázky a diskusiu 

10.50 – 11.20  Prestávka 

Sekcia II: Podmienky pre pilotné zavádzanie individuálnych vzdelávacích 
účtov na Slovensku (prezentácie + diskusia) 

11.20 – 11.35 Implementácia individuálnych vzdelávacích účtov z pohľadu poskytovateľov 
 Peter SZOVICS;   Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 
11.35 – 11.50  Individuálne vzdelávacie účty ako nástroj na podporu účasti na CŽV 
  Ľuba HABODÁSZOVÁ;   Inštitút finančnej politiky, MF SR 
11.50 – 12.05 Bariéry účasti na vzdelávaní dospelých 
  Ivana STUDENÁ;   Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 
12.05 – 12.20  Skúsenosti z implementácie projektov REPAS(+)/KOMPAS+ 
  Alena SLÁVIKOVÁ;   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
12.20 – 13.15 Obed 

 

  Sekcia III: Okrúhly stôl aktérov (panelová diskusia) 

13.15 – 14.30 Účastníci okrúhleho stola: 
Boris SLOBODA;      Sekcia fondov EÚ, MPSVaR SR 
Petra ROSINČINOVÁ;   Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 
Anna PODLESNÁ;      Profesia.sk 
Mário LELOVSKÝ;      Republiková únia zamestnávateľov 

Moderuje Monika KORKOŠOVÁ;   Odbor celoživotného vzdelávania, MŠVVaŠ SR 
 
14.30                Ukončenie seminára 


