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Konferencia 

Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní 

EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých) 

Bratislava 24. september 2015 

 

V rámci týždňa celoživotného učenia TCU 2015 (21. 9. 2015 – 25. 9. 2015), ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Juraja 

Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu  a športu SR a Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

organizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých 

(AIVD) konferenciu s názvom „Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní“, v rámci ktorej sa na Slovensku predstaví 

spustenie elektronickej platformy EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe). NÚCŽV ako Národná 

podporná služba (NSS) pre riadenie a podporu platformy EPALE bude účastníkov informovať o výhodách a možnostiach 

jej využívania. EPALE je multilingválnou a medzinárodnou komunitou s otvoreným členstvom a jej úlohou je zlepšiť 

kvalitu vzdelávania dospelých. K tejto iniciatíve Európskej Komisie sa pripoja aj zástupcovia MŠVVaŠ, NÚCŽV-NSS, škôl, 

vzdelávacích inštitúcií pre dospelých a iní, aby sa tak zdieľaním noviniek v oblasti vzdelávania dospelých, uverejňovaním 

dokumentov, článkov a otvorenou diskusiou podieľali na tvorbe celoeurópskej komunity v on-line prostredí, ktorá spojí 

a zároveň i umožní stretávanie profesionálov (zástupcov za vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, vysoké školy, 

žurnalistov a ďalších odborníkov) z oblasti vzdelávania dospelých.  

K vytváraniu kvality vo vzdelávaní dospelých na Slovensku prispievajú aj aktivity realizovaných projektov. S ich 

aktuálnymi výstupmi oboznámia účastníkov konferencie zástupcovia Národného ústavu celoživotného vzdelávania 

(NÚCŽV), Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a Treximy. 

Diskutované projekty: 

● Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce,NÚCŽV  

● predstavenie projektu EPALE (Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe), NÚCŽV  

● Národná sústava kvalifikácií, ŠIOV 

● Národná sústava povolaní, Trexima 

Príklady dobrej praxe vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania dospelých prinesú zahraniční hostia z Čiech 

a Rakúska. Veríme, že úsilie realizátorov konferencie prispeje k informovanosti a skvalitneniu práce jej účastníkov. 



 
 

     

 

10:00 – 10:30   Registrácia účastníkov 

 

10:30 – 11:00   Otvorenie konferencie, úvodné slovo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 

 

11:00 – 11:15  Kvalita vo vzdelávaní dospelých na Slovensku 
Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých 

v SR 

 

11:15 – 11:30  Kvalita vo vzdelávaní dospelých v Českej republike 
Mgr. Tomáš Langer, viceprezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 

o.s. 

 

11:30 – 11:45 Predstavenie výsledkov projektu Národná sústava povolaní   
PaedDr. Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov 

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 

 

11:45 – 12:00 Predstavenie výsledkov projektu Národná sústava kvalifikácií 
Mgr. Alexandra Junášková, projektová manažérka NSK (ŠIOV) 

 

12:00 – 13:00  Obed  

 

13:00 – 13:15 Predstavenie výsledkov projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo 

pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce 
JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka Národného ústavu celoživotného 

vzdelávania 

 

13:15 – 14:00  Panelová diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

14:00 – 14:15  Predstavenie platformy EPALE; Úloha NSS v EPALE  

Mgr. Eva Brázdilová, projektový manažér EPALE 

 

14:15 – 14:30  Tvorba obsahu na platforme EPALE 

    Mgr. Katarína Dubcová, Národný ústav celoživotného vzdelávania 

 

14:30 – 14:50  Lepší prístup k informáciám na platforme EPALE 

PhDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

14:50 – 15:00  Prestávka 

 

15:00 – 15:20  Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelých - EPALE 

PhDr. Branislav Frk, PhD., katedra andragogiky, Prešovská univerzita, 

člen Výkonného výboru Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR  

 

15:20 – 16:00 Regionálna analýza výsledkov PIAAC. Platforma EPALE - nástroj 

pre podporu výstupov projektov a zlepšenie kvality v oblasti 

vzdelávania dospelých 

Mgr. Michal Deneš, Odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

16:00     Diskusia 

Ukončenie konferencie 

 

18:00     Odovzdávanie ceny AIVD 2015 

 


