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Stratégia regionálnej výchovy a vzdelávania  

pre odvetvie cestovný ruch, služby cestovného ruchu, 

voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva 

v regióne Horného Liptova do roku 2029 
 

1. Formálna výchova a vzdelávanie 

 

Z analyzovaných dokumentov Katolíckej univerzity, základných škôl, Hotelovej 

akadémie a Obchodnej akadémie boli využité podklady pre odvetvie cestovný ruch, služby 

cestovného ruchu, voľného času, ochrana pamiatok a kultúrneho dedičstva.  

Cieľom posudzovaných dokumentov za základné školy bolo získať pre túto oblasť 

potrebné vedomosti a informácie z geografie, prírodovedy a histórie regiónu horný Liptov ako 

aj SR. Posudzované dokumenty zo stredných škôl pokrývali najmä problémové okruhy 

geografie cestovného ruchu celého Liptova.  

Zriaďovateľom základných škôl sú jednotlivé samosprávy (obce). Zriaďovateľom 

Hotelovej a Obchodnej akadémie je Žilinský samosprávny kraj. Katolícka univerzita v 

Ružomberku bola zriadená Zriaďovacou listinou Konferencie biskupov Slovenska  a zákonom 

NR SR č. 167/2000 Z. z. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 Boli analyzované študijné a učebné odbory obchodná akadémia, obchodný pracovník, 

pracovník marketingu, aranžér, aranžérka, kuchár, kuchárka, cukrár, cukrárka, čašník, servírka, 

študijný program manažment.  

 Na základe všetkých analyzovaných dokumentov v oblasti cestovný ruch, služby 

cestovného ruchu, voľného času, ochrana pamiatok a kultúrneho dedičstva, sme pre tvorbu 

koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania vymedzili nasledovné ciele:    

 

Strategický cieľ: 

Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti cestovného ruchu, služieb cestovného 

ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva využívaním kvalitného 

personálneho obsadenia, moderných digitálnych technológií, ktoré budú zabezpečovať 

kvalitnú odbornú prípravu absolventov pre oblasť cestovného ruchu.  
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Špecifický cieľ 1:Rozvíjať vzdelávanie v cudzích  jazykoch (stratégia B). 

Opatrenie 1.1: Vytvoriť podmienky pre výučbu v cudzích jazykoch na stredných školách. 

 

Aktivita 1.1.1 -spracovať obsah vzdelávania vo výučbe cudzích jazykov v rámci povinne 

voliteľných a nepovinných predmetov, zameraných na cestovných ruch  

Zodpovednosť: manažment Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie a manažment 

Katolíckej univerzity 

Cieľová skupina: žiaci a študenti  

 

Aktivita 1.1.2 -organizovať vzdelávacie kurzy zamerané na výučbu cudzích jazykov 

v súvislosti s cestovným ruchom 

Zodpovednosť: manažment Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie a manažment 

Katolíckej univerzity 

Cieľová skupina: žiaci, študenti, pedagogickí a odborní zamestnanci, záujemcovia navrhnutí 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Špecifický cieľ 2: Zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl s firmami 

pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (stratégia A).  

Opatrenie 2.1: Efektívne zabezpečovať spoluprácu stredných odborných škôl 

s organizáciami a firmami v oblasti cestovného ruchu. 

 

Aktivita 2.1.1:  -navrhnúť koncepčný materiál spolupráce stredných odborných škôl s praxou 

Zodpovednosť: manažment Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie  

Cieľová skupina: žiaci 

 

Aktivita 2.1.2: -zefektívniť spoluprácu odborných učiteľov a majstrov odborného výcviku 

s praxou 

Zodpovednosť: manažment Hotelovej akadémie 

Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci  
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Špecifický cieľ 3: Zabezpečovať modernizáciu stredísk praktického vyučovania (stratégia 

A).  

Opatrenie 3.1: V spolupráci so zriaďovateľom inovovať a zmodernizovať strediská 

praktického vyučovania  

 

Aktivita 3.1.1 -finančné zdroje z projektov a podnikateľskej činnosti investovať do 

modernizácie stredísk praktického vyučovania  

Zodpovednosť: manažment Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie  

 

 

Špecifický cieľ 4: Zapájať sa do národných projektov zameraných na zachovávanie 

kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok (stratégia B). 

Opatrenie 4.1: V spolupráci s organizáciami a firmami v oblasti cestovného ruchu, 

samosprávy a strednými školami, vytvárať podmienky pre tvorbu projektov, zmeraných 

na zachovávanie kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok. 

 

Aktivita 4.1.1 -navrhnúť koordinačnú komisiu v zložení zástupcov stredných odborných škôl, 

samosprávy, organizácií a firiem v oblasti cestovného ruchu, na tvorbu projektov pre 

zachovanie kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok  

Zodpovednosť: manažment škôl, zástupcovia samospráv, organizácií a firiem v danej oblasti  

Cieľová skupina: zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, samospráv a firiem 

 

Špecifický cieľ 5: Skvalitňovať vzdelávací proces aplikovaním moderných digitálnych 

technológií a zlepšovať materiálno-technické vybavenie odborných učební (stratégia B). 

Opatrenie 5.1: Modernizovať a inovovať odborné učebne a aplikovať moderné digitálne 

technológie vo vzdelávacom procese.  

 

Aktivita 5.1.1  -v spolupráci s praxou a využitím finančných prostriedkov z podnikateľskej 

činnosti, zabezpečiť moderné materiálno-technické vybavenie odborných učební  

Zodpovednosť: manažment škôl  
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Aktivita 5.1.2 -prostredníctvom predmetových komisií odborných predmetov aplikovať 

moderné digitálne technológie vo vzdelávacom procese 

Zodpovednosť: manažment škôl 

Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci  

 

1. Neformálna výchova a vzdelávanie 

 

Z hľadiska analytického vyhodnocovania  regionálnej výchovy a vzdelávania v Hornom 

Liptove v odvetví Cestovného ruchu, služieb cestovného ruchu, voľného času, ochrany 

pamiatok a kultúrneho dedičstva  v nepedagogickom procese sme  vychádzali z existujúcich 

koncepčných dokumentov. Ako jeden z hlavných koncepčných dokumentov bol Spoločný 

PHSR HL a PHSR jednotlivých obcí, ktoré sú členmi MAS Horný Liptov. V uvedených 

dokumentoch, ako aj v PHSR ŽSK na roky 2014-202,0 bol popisovaný demografický vývoj 

v regióne ako degresívny,  aj keď v oblasti Horného Liptova môžeme povedať o progresívnom 

vývoji počtu obyvateľov. Tento trend je však spôsobený hlavne migráciou. Jedným z dôvodov 

tejto zmeny je aj rozvoj turizmu, čo môžeme pozorovať hlavne v obci Liptovský Ján. 

Z pohľadu zamestnanosti, ktorú posudzovala spracovaná analýza trhu práce, vyplýva, 

že hlavným a dlhodobým problémom je nekvalifikovaná pracovná sila. Táto kategória 

pracovnej sily by v zmysle návrhov S PHSR HL  a iných posudzovaných dokumentov (viď 

SWOT analýza koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horný Liptov do roku 2029 pre 

identifikované kľúčové odvetvia sociálno-ekonomického rozvoja Horného Liptova) mohla byť 

veľmi dobre  využitá  po absolvovaní určitého typu neformálneho vzdelávania a výchovy pri 

budovaní a tvorbe náučných chodníkov, geoparkov, archeoparkov a iných dôležitých stavieb 

pre cestovný ruch, služieb cestovného ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho 

dedičstva. Zapojenie nízko kvalifikovanej pracovnej sily do týchto aktivít prispeje, okrem  

riešenia zamestnanosti na trhu práce, aj k budovaniu spolupatričnosti k regiónu a jeho 

hodnotám. 

PHSR mesta Liptovský Hrádok tiež poukazuje na nedostatočné príležitosti pre 

uplatnenie absolventov SOŠ lesníckej. Tu je dôležité pripraviť a modifikovať systém 

celoživotného vzdelávania, ktorý by poskytol možnosti pre uplatnenie týchto absolventov 
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v odvetví cestovného ruchu, služieb cestovného ruchu, voľného času, ochrany pamiatok 

a kultúrneho dedičstva. Modifikovaný systém celoživotného vzdelávania môže okrem 

posilnenia trhu práce prispieť aj k zníženiu trecích plôch medzi cestovným ruchom 

a environmentálnym pohľadom na využitie geomorfologických daností regiónu Horný Liptov. 

Veľmi dôležitým posudzovaným dokumentom je Stratégia cestovného ruchu pre roky 

2013-2015 v regióne Liptova, ktorý je otvoreným dokumentom pre potreby rozvoja 

a implementácie regionálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na cestovný ruch, služby v 

cestovnom ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva. 

  Okrem toho sme analyzovali koncepčné dokumenty celoslovenského ako aj 

európskeho významu a následne mnohé dokumenty a inštitúcie a ich výchovno - vzdelávacie 

aktivity regionálneho až lokálneho významu. Všetky analyzované dokumenty sú uvedené 

v predchádzajúcich kapitolách, hlavne v prvom oficiálnom výstupe projektu – SWOT analýza 

koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania horného Liptova pre odvetvie Cestovný ruch, 

voľný čas, ochrana pamiatok a kultúrneho dedičstva pre nepedagogický proces. 

 

Región Horný Liptov 

 Pre potreby kvalitnej analýzy a poňatie cestovného ruchu v súčinnosti s trvalo 

udržateľným rozvojom je potrebné špecifikovať z geografického a morfologického hľadiska 

situovanie horného Liptova v okrese Liptovský Mikuláš a Žilinskom kraji 

Región Horný Liptov leží vo východnej časti Liptovskej kotliny, z južnej a severnej 

strany lemovaný hrebeňmi pohoria Nízkych, Vysokých a Západných Tatier. Vysoká lesnatosť 

územia vytvára vhodné predpoklady pre rozvoj odvetví v oblasti lesníctva. Štruktúra krajinnej 

pokrývky s relatívne nízkym podielom ornej pôdy a rozsiahlejších zastavaných území 

zabezpečuje ekologicky vyváženú a stabilnú krajinu. Významným fenoménom územia je 

vysoká koncentrácia osobitne chránených území prírody a krajiny, Tatranský národný park a 

Národný park Nízke Tatry, ktoré sú súčasne aj nadregionálnymi biocentrami (chránené územia 

NATURA, Chránené vtáčie územia, ktoré významne ovplyvňujú hospodársku činnosť 

v území).  

Horný Liptov má vhodné geomorfologické členenie pre vysokohorskú turistiku, 

športové aktivity. No je to tiež aj región s najväčším počtom chránených prírodných oblastí na 
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Slovensku. Momentálne je územie Liptova rozložené na území dvoch národných parkov a 

obklopené  troma  národnými parkami, leží tu 9 chránených areálov, 20 NPR, 12 PR a 14 NPP. 

Rozsiahla sieť turistických chodníkov rôznej kvality a náročnosti, sieť cyklochodníkov 

celkom zaujímavého rozsahu (260 km vyznačených cyklotrás) a najväčší počet kultúrno- 

historických pamiatok, archeologických nálezísk, sakrálnych pamiatok a expozícií ľudovej 

architertúry v Žilinskom kraji, sú dôvodom na podrobnejšiu analýzu úrovne regionálnej 

výchovy a vzdelávania pre región Horný Liptov a návrhov na jej skvalitnenia pre efektívnejší 

a trvaloudržateľný rozvoj turizmu. 

Naša analytická časť bola zameraná na posúdenie dokumentov, ktoré sú zdrojom pre 

tvorbu inteegrovaného programu a komplexnej koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania v 

regióne Horný Liptov a tiež na existujúce dokumenty , ktoré ponúkajú pre obyvateľov regiónu 

poradenské a vzdelávacie aktivity, podporujú existujúcu sieť školských zariadení ako aj 

neškolských zariadení, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním v regióne horný Liptov. 

Dôležité bolo tiež posúdiť dokumenty, ktoré  ponúkajú komplexnejšie a efektívnejšie 

využitie voľného času obyvateľov regiónu horný Liptov a dokumentov, ktoré poskytujú 

možnosti zlepšenia postavenia parcipientov na trhu práce, tvorbu pracovných príležitostí a 

podoru služieb zamestnanosti. V neposlednom rade bolo dôležité analyzovať dokumenty, ktoré 

svojím obsahom prispievajú k budovaniu dlhodobého pozitívneho vzťahu a spolupatričnosti 

obyvateľov regiónu horného Liptova k jeho hodnotám. 

 

Strategický cieľ: 

„Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti cestovného ruchu, služieb cestovného 

ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva sprístupnením celoživotného 

vzdelávania pre  verejnosť za účelom flexibilne zabezpečovať potreby trhu práce ,  

zabezpečením kvalitného personálneho obsadenia,  moderných digitálnych technológií, 

zvýšiť kvalitu vzdelávania a modifikáciou RVV usmerňovať systém RVV v CR k vytvoreniu 

komplexného integrovaného konceptu formálneho a neformálneho vzdelávania“ 

 

Špecifický cieľ 1: Využitím neformálneho vzdelávania v systéme RVV substituovať 

formálne  vzdelávanie pre zvýšenie flexibility výchovy a vzdelávania pre potreby trhu 

práce v regióne HL. (odvetvová stratégia C). 
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Dôležitou časťou výchovy a vzdelávania je neformálne, resp. celoživotné vzdelávanie, 

ktoré je v krajinách EU podstatnou zložkou a nástrojom pre flexibilitu vzdelávania pre potreby 

trhu práce. Je preto potrebné substituovať formálne vzdelávanie, ktoré je vo veľkom rozsahu 

obmedzované mnohými administratívnymi prekážkami a každá zmena čo i len obsahov 

študijných resp. učebných odborov musí prejsť komplikovaným schvaľovacím procesom. Preto 

je potrebné využiť a legalizovať kvalitné neformálne vzdelávanie ako doplňujúci nástroj 

s vysokou flexibilitou pre rýchlo sa meniace potreby trhu práce pre oblasť cestovného ruchu. 

 

Opatrenie 1.1: Realizovať aktivity pre zvýšenie flexibility výchovy a vzdelávania pre 

potreby trhu práce 

 

Aktivita 1.1.1: Vytváranie programov neformálneho vzdelávania v rámci celoživotného 

vzdelávania, ktoré podporujú rozvoj zamestnanosti v odvetví cestovného ruchu, služieb 

cestovného ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva 

Zodpovednosť: neziskové organizácie v oblasti vzdelávania s dôrazom na celoživotné 

vzdelávanie v kooperácii s MAS HL a Klaster Liptov 

Cieľová skupina: podnikatelia poskytujúci služby v oblasti cestovného ruchu, verejnosť, 

zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu 

 

Aktivita 1.1.2: Príprava vzdelávacích inštitúcií neformálneho vzdelávania na validáciu 

uznávania kvalifikácií 

Zodpovednosť: SOŠ v regióne, Akadémia vzdelávania, ŽSK v spolupráci s OOCR Liptov, 

hlavní  aktéri v podnikaní v cestovnom ruchu 

Cieľová skupina: obyvatelia regiónu horný Liptov 

 

Opatrenie 1.2. Vytvorenie komplexného integrovaného konceptu programov 

neformálneho vzdelávania  

 

Aktivita 1.2.1: Využitie unikátneho potenciálu moderného komplexne rozvinutého regiónu pre 

všetky segmenty odvetvia na vytvorenie integrovaného systému vzdelávania pre cestovný ruch 

Zodpovednosť: MAS HL, OOCR Liptov, Klaster Liptov, Akadémia vzdelávania  
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Cieľová skupina: podnikatelia v oblasti CR, agroturistiky, stavovské komory a združenia, 

vlastníci lesných pozemkov 

 

Aktivita 1.2.2: Vytvorenie  záujmových spoločenstiev na podporu vytvorenia integrovaného 

systému vzdelávania pre cestovný ruch 

Zodpovednosť: MAS HL, Klaster Liptov, Akadémia vzdelávania  

Cieľová skupina: podnikatelia v oblasti cestovného ruchu, MAS HL, obce a členovia MAS 

Horný Liptov, neziskové organizácie pôsobiace v celoživotnom vzdelávaní, profesijné komory 

a subjekty formálneho vzdelávania v súčinnosti so zriaďovateľmi 

 

Aktivita 1.2.3: Vytváranie odborného zázemia pre integrovaný systém RVV v celoživotnom 

vzdelávaní  pre samosprávy a v samosprávach 

Zodpovednosť: neziskové organizácie pôsobiace v celoživotnom vzdelávaní v kooperácii 

s MAS HL a subjekty formálneho vzdelávania v súčinnosti s ich zriaďovateľmi, profesijné 

komory a zväzy, stavovské organizácie, súkromný sektor podnikajúci v odvetví 

Cieľová skupina: občania obcí, ktorí participujú na rozvoji cestovného ruchu v obciach, 

vlastníci pozemkov 

 

Špecifický cieľ 2: Skvalitňovaním a modifikáciou neformálneho vzdelávania zabezpečiť 

vzťah k trvalo udržateľnému rozvoju a starostlivosti o krajinu v kooperácii s rozvojom 

cestovného ruchu, službami cestovného ruchu, voľného času, ochrany pamiatok 

a kultúrneho dedičstva v kooperácii s turizmom a rozvojom špecifických foriem turizmu 

(odvetvová stratégia D) 

Dôvodom na priradenie tohto špecifického cieľa do odvetvovej stratégie D je potreba 

vytvoriť efektívnu a flexibilnú sieť vzdelávacích inštitúcií na posilnenie praktického 

vzdelávania a zručností a tiež nutnosť vytvoriť nové programy celoživotného vzdelávania , 

ktoré budú akcentovať ochranu prírody v symbióze s cestovným ruchom. Tieto programy majú 

slúžiť na podporu výchovy a vzdelávania už od predprimárneho a primárneho vzdelávania 
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Opatrenie 2.1: Vytvoriť predpoklad na nastavenie spoločného pohľadu na tvorbu ŽP 

a rozvoj cestovného ruchu 

 

Aktivita 2.1.1: Realizácia spoločných stretnutí zástupcov podnikateľských subjektov 

cestovného ruchu, zástupcov majiteľov pozemkov, zástupcov ochrany prírody za účelom 

tvorby spoločných vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania  

Zodpovednosť: MAS HL, OOCR LIPTOV, Štátna sprava ochrany prírody, stavovské komory 

Cieľová skupina: podnikateľská verejnosť v oblasti cestovného ruchu, obce a mestá Horného 

Liptova, majitelia pozemkov, ochranárske združenia, zamestnanci ochrany prírody a krajiny 

 

Aktivita 2.1.2: Vytvorenie odborných tímov pre prípravu výchovno - vzdelávacích programov 

celoživotného vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a ochranu prírody  

Zodpovednosť: MAS HL, Akadémia vzdelávania, Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva, OOCR Liptov 

Cieľová skupina: učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, žiaci materských, základných a stredných škôl 

 

Aktivita 2.1.3: Vytvorenie vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania  podporujúcich 

a zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch 

Zodpovednosť: MAS HL, Akadémia vzdelávania, SMOPJ, OOCR LIPTOV 

Cieľová skupina: široká verejnosť, občania regiónu, záujemcovia o CŽV 

 

Aktivita 2.1.4: Využitie podpory európskych fondov na realizáciu tohto špecifického cieľa  

Zodpovednosť :MAS HL, Akadémia vzdelávania, SMOPJ, OOCR LIPTOV 

Cieľová skupina: občania regiónu Horný Liptov 

 

Špecifický cieľ 3: Rozvíjať spoluprácu s významnými podnikateľskými subjektmi pri 

napĺňaní vzdelávacích programov celoživotného vzdelávania , ich flexibility a operatívnej 

rôznorodosti podľa potrieb rozvoja cestovného ruchu a služieb cestovného ruchu a jeho 

spoločných prienikov s ostatnými odvetviami ( odvetvová stratégia D) 

Je dôležité vytvárať v spolupráci s MAS HL, agrosektorom, remeselnými cechmi, ako 

aj stavovskými komorami, integrované programy, ktoré sú veľmi významnou súčasťou 
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cestovného ruchu, služieb cestovného ruchu, voľného času, ochrany pamiatok a kultúrneho 

dedičstva, respektíve svojou existenciou v regióne plnia podpornú funkciu cestovného ruchu 

(výroba regionálnych produktov, tvorba značky regionálnych produktov, tkáčstvo, rezbárstvo, 

syrárstvo, výšivky a pod.). Je dôležité a potrebné realizovať celoživotné vzdelávania pre 

špecifické formy turizmu, ktoré v súlade s ochranou prírody vychovávajú k praktikovaniu 

lesoturizmu, softurizmu , sprievodcovstvo prírodou a pod. 

 

Opatrenie 3.1: Doplnenie celoživotného vzdelávania o vzdelávacie programy zamerané na 

rôznorodosť sektorov cestovného ruchu, služieb cestovného ruchu, voľného času, ochrany 

pamiatok a kultúrneho dedičstva 

 

Aktivita 3.1.1: Doplnenie a novelizácia programov celoživotného vzdelávania v oblasti tvorby 

a výroby regionálnych produktov (rezbárstvo, syrárstvo) 

Zodpovednosť:  MAS HL, Ekofarma Východná, Bio farma Važec, Liptovské Múzeum -

Skanzen Pribylina, Múzeum ovčiarstva L. Mikuláš, Akadémia vzdelávania, SOŠ polytechnická  

Cieľová skupina: obyvatelia regiónu HL, študenti a absolventi stredných škôl so zameraním na 

agroturizmus  

 

Aktivita 3.1.2: Doplnenie a novelizácia programov celoživotného vzdelávania na špecifické 

formy turizmu, softurizmus, lesoturizmus  

Zodpovednosť:  MAS HL, SPZ, SPK , SMOPJ, Akadémia vzdelávania 

Cieľová skupina: MAS HL, zástupcovia urbárskych spoločenstiev, zástupcovia SPK, 

zástupcovia ochrany prírody 

 

Aktivita 3.1.3: Doplnenie a modifikácia programov celoživotného vzdelávania pre odbornú 

podporu na  vybudovanie systému výchovno-informačno- marketingových miest v obciach pre 

rozvoj turizmu 

Zodpovednosť: MAS HL, obce horného Liptova, Akadémia vzdelávania  

Cieľová skupina: zamestnanci obcí, podnikateľské subjekty v oblasti turizmu 
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Aktivita 3.1.4: Doplnenie portfólia programov celoživotného vzdelávania pre podporu 

vzdelanostnej úrovne v oblasti voľného času , ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva 

Zodpovednosť:  MAS HL, OOCR Liptov, SŠ, ktoré môžu realizovať CŽV pre tento segment 

cestovného ruchu 

Cieľové skupiny: zamestnanci obcí, zástupcovia podnikateľských subjektov pre cestovný ruch 

 

Špecifický cieľ 4: Venovať v systéme RVV dôraz na čitateľskú gramotnosť, prírodovednú 

gramotnosť, jazykové kompetencie a digitálnu gramotnosť (stratégia B) 

Pre rozvoj výchovy a vzdelávania (neformálneho) hlavne v oblasti praxe je dôležité 

posilniť edukačné znalosti pedagogických zamestnancov na využitie inovačných metód s 

dôrazom na základné zručnosti. Je to tiež potrebné pre realizáciu neformálnej výchovy 

a vzdelávania nízko kvalifikovanej skupiny absolventov stredných škôl bez základných 

zručností na získanie týchto zručností. Tieto ciele podporuje vo svojich programoch aj EÚ, 

preto je potrebné zapojiť sa do rozbehnutých projektov a pripraviť projektové zámery na 

financovanie a realizáciu programov celoživotného vzdelávania. 

 

Opatrenie 4.1: Novelizáciou programov CŽV podporovať vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov a majstrov odbornej prípravy na získanie edukačných zručností pre použitie 

inovačných metód v edukácii s dôrazom na uvedené zručnosti 

 

Aktivita 4.1.1: Pripraviť a novelizovať inovatívne programy pre pedagogických pracovníkov 

a majstrov odbornej prípravy 

Zodpovednosť:  Akadémia vzdelávania , SMOPJ, KU. 

Cieľová skupina: učitelia ZŠ, učitelia SŠ, žiaci ZŠ a SŠ 

 

Aktivita 4.1.2:. Realizovať v rámci celoživotného vzdelávania rozvoj digitálnych kompetencií 

u zamestnancov verejnej správy a samosprávy  

Zodpovednosť:  MAS HL, Akadémia vzdelávania 

Cieľová skupina: - zamestnanci obcí MAS HL, členovia MAS HL a ich zamestnanci 
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Aktivita 4.1.3:. Pripraviť a realizovať vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania pre 

získanie základných zručností (čitateľská gramotnosť, digitálna gramotnosť a pod.) pre 

nekvalifikované skupiny obyvateľstva HL  

Zodpovednosť: Akadémia vzdelávania v kooperácii so strednými odbornými školami regiónu 

a ich zriaďovateľom  

Cieľová skupina:  absolventi stredných škôl s nízkymi alebo žiadnymi základnými zručnosťami 

 

Opatrenie 4.2: Pripraviť vhodné projektové zámery na získanie finančných prostriedkov 

na podporu a plnenie tohto špecifického cieľa. 

 

Aktivita 4.2.1: Zapojiť sa do partnerstva v projekte MOVED, ktorý realizuje Akadémia 

Istropolitana Nova Bratislava 

 

Aktivita 4.2.2: Zapojiť sa do spolupráce s ŽSK pre riešenie problematiky základných zručností 

dospelých  

Zodpovednosť : ŽSK, MAS HL, Akadémia vzdelávania 

Cieľová skupina: obyvatelia regiónu horný Liptov s nízkymi základnými zručnosťami  

 

Špecifický cieľ 5: K rozvoju dlhodobej spolupatričnosti k regiónu a jeho hodnotám je 

potrebné naplniť RVV HL v neformálnej aj formálnej oblasti. 

Smerovanie tohto špecifického cieľa v zmysle odvetvovej stratégie C je dôležité 

a určujúce pre jednu z dôležitých súčastí rozvoja CR- spolupatričnosť k regiónu a jeho 

hodnotám. K tomu je potrebné nájsť spôsoby osvetovej činnosti, aby obyvatelia boli hrdí na 

svoj región s jeho hodnotami. Tento fenomén pomôže pozitívne a presvedčivo ponúkať 

prednosti svojho regiónu, svojej dediny, svojho rodinného penziónu. 

 

Opatrenie 5.1: Zvýšiť nízku úroveň vzdelanostného povedomia k spolupatričnosti 

k regiónu 

 

Aktivita 5.1.1: Zapájať obyvateľov regiónu do aktivít, realizovaných v oblasti cestovného 

ruchu, voľného času 
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Zodpovednosť: obce a členovia MAS HL 

Cieľová skupina: obyvatelia obcí a miest HL 

 

Aktivita 5.1.2: Vysvetľovať význam podpory miestnych a regionálnych aktivít so zámerom 

získavania spolupatričnosti a významu dobrovoľníckych účastí s tým súvisiacich. Uvádzať 

príklady dobrej praxe. 

Zodpovednosť: MAS HL, OOCR Liptov, subjekty rozvíjajúce cestovný ruch v regióne 

Cieľová skupina - obyvatelia obcí a miest HL 

 

 

 

 

 


