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Formulár príkladov dobrej praxe  b)                                            

 

     

Názov projektu 

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia 

 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 

 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

ITMS kód: 312011G515 

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

312010 - 1. Vzdelávanie 

312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj a Prešovský kraj 
 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie 

projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

20.10.2018 – 30.09.2021 

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku) 

Rozpočet projektu: 156 904,54 € 

Výška NFP: 149 059,31 € 
 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby 

pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka) 

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01  

Liptovský Mikuláš; RNDr. Rastislav Haraga, PhD., 0948 750 077, 

rharaga958@gmail.com , www.akademiavzdelavania.eu 

 
 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

 Celoživotné vzdelávanie; rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných 

technológií; posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu a 

mäkkých zručností; zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenia 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

1. Osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania 

2. samostatne zárobkovo činné osoby 

3. starší ľudia v produktívnom veku 

4. zamestnanci 
 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

Obligatórne položky: 

mailto:rharaga958@gmail.com
http://www.akademiavzdelavania.eu/
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1. Ciele 

Celkový cieľ:  

Organizovanie celoživotného vzdelávania pre rôzne skupiny obyvateľstva s dôrazom na 

zvyšovanie ich vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré im zabezpečia dlhodobé uplatnenie na 

trhu práce. 

Špecifické ciele projektu: 

1. Rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných technológií 

prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu ECDL. 

2. Posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu a mäkkých 

zručností prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov. 

3. Zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenie prostredníctvom odbornej 

prípravy účastníkov na certifikáciu podľa štandardov projektového riadenia IPMA 

2. Aktivity (max. 15 riadkov) 

V rámci hlavnej aktivity bolo zrealizované celoživotné vzdelávanie pozostávajúce z týchto 

činností, oblastí: 

- Vzdelávanie v oblasti e-Government 

- Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti 

- Vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností 

- Vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, príprava a certifikácia podľa štandardov 

projektového riadenia IPMA 

- ECDL vzdelávanie 

3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) (vo forme 

merateľných ukazovateľov) 

V rámci realizácie projektu boli dosiahnuté merateľné ukazovatele: 

P0438 „Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu“ - 144 

V rámci realizácie projektu sa na celoživotnom vzdelávaní zúčastnilo celkovo 144 osôb, ktorí 

po úspešnom vykonaní záverečných skúšok obdržali certifikáty v rámci jednotlivých oblastí.:    

• ukončením skúškou s medzinárodným certifikátom: ECDL Base dňa 62 absolventov 

v 7 skupinách (1 účastník vzdelávania sa skúšky nezúčastnil) a Projektové riadenia 

IPMA s počtom absolventov 5 v 1 skupine 

• s certifikátom o absolvovaní vzdelávania: Finančná gramotnosť 33 absolventov v 4 

skupinách, E- goverment 15 absolventov v 2 skupinách a Softskills 32 absolventov 

v 4 skupinách 

4 osoby sa zúčastnili dvoch vzdelávaní, takže sú do merateľného ukazovateľa započítané len 

1 krát. 
P0275 „Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami 

pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb“ – 4  

P0276 „Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami 

pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu“ 

- po ukončení realizácie projektu sa udrží počet 4 partnerstiev medzi zamestnávateľmi a 

poskytovateľom celoživotného vzdelávania  fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu. 

 

4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 

Cieľom realizácie projektu bolo doplnenie kľúčových zručností v oblasti informačno-

komunikačných technológií, projektového riadenia, finančnej gramotnosti, e-Govenmentu 

a mäkkých zručností. V rámci projektu sa na celoživotnom vzdelávaní zúčastnilo celkovo 144 
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absolventov, ktorí po úspešnom vykonaní záverečných skúšok obdržali certifikáty v rámci 

jednotlivých oblastí. Vzdelávaním si absolventi rozšírili a prehĺbili kvalifikáciu s pozitívnym 

vplyvom uplatnenia na trhu práce aj z dlhodobého pohľadu a nebude im tak hroziť vylúčenie z 

trhu práce. Rozvoj ich osobností umožní efektívny systém ďalšieho vzdelávania.       

Po ukončení realizácie projektu sa udrží počet 4 partnerstiev medzi zamestnávateľmi a 

poskytovateľom celoživotného vzdelávania fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu. 

Vďaka realizácii projektu sa v regióne Liptova zriadila mobilná učebňa pre ECDL vzdelávanie, 

ktorá v minulosti  v danom území absentovala a zároveň sa žiadateľovi podarilo získať 

oprávnenie k vykonávaniu testov vo vlastnom akreditovanom certifikačnom centre ECDL. Takto 

sa vytvorila komplexnosť služieb v ECDL vzdelávaní, ktorá bude aktívne ponúkaná partnerom z 

verejného sektora, podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Výsledky projektu výrazne pomôžu 

implementovať strategické ciele Národnej stratégie rozvoja informačnej spoločnosti na 

Slovensku - Stratégia pre 21.storočie. Projektom nadobudnuté IKT vybavenie bude používané v 

rámci mobilnej učebne pre ECDL vzdelávanie. 

 

Fakultatívne položky: 

1. Problémy zistené pri aplikácii 

Pri implementácii projektu neboli zistené zásadné komplikácie, ktoré by mali vplyv na 

dosiahnutie výsledkov projektu. Obsadzovanie kurzov v účastníkmi sa niekedy pre Covid -19 

komplikovalo ,lebo začiatky kurzov boli prekladané na neskoršie obdobie, kurzy boli 

prerušované a preto niektorí účastníci stratili záujem o účasť v týchto kurzoch. Po zmene zmluvy, 

ktorá umožňovala online vzdelávanie sme absolvovali jeden ECDL kurz. Mali sme pred 

začiatkom obavy, či tento spôsob lektori aj účastníci zvládnu, ale výsledok bol výborný: účastníci 

boli spokojní so spôsobom výučby a lektori získali nové skúsenosti a poznatky vo vzdelávaní cez 

virtuálnu učebňu. Pre ďalší rozvoj vzdelávania budeme môcť bez obáv využiť online priestor na 

vzdelávanie- táto obávaná zmena bola vlastne pre nás novou skúsenosťou a  prínosom . 

Hlavným problémom, ktorý sme však postupne prekonali, bola existencia pandémie Covid-19. 

Museli sme odkladať aktivity, prekladať ukončenie projektu a zmeniť zmluvu s možnosťou 

online vzdelávania. Z problému sme sa dopracovali k novej skúsenosti a zručnosti s možnosťou 

využívať online vzdelávanie aj v pri iných produktoch. 
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, 

odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach 

Veľmi vhodnou formou na zmenu formy  štúdia bola forma online vzdelávania, ktorá vznikla ako 

vynútená forme pre Covid -19 v kurze  ECDL. 

Zároveň dala účastníkom a lektorskému tímu získať nové skúsenosti a zručnosti. Účastníci mohli 

byť v bezpečí domova a vzdelávať sa na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 

Projekt nás posunul do pozície akreditovaného certifikačného centra ECDL, ktoré dáva 

príležitosť využiť pre rozvoj informatickej spoločnosti a digitálnej gramotnosti v regióne. 

Digitálnej gramotnosti bude k dispozícii aj mobilná učebňa pre ECDL. 

Projektové riadenie ako jedna z ďalších vzdelávacích aktivít bola prínosom pre získanie 

teoreticko-praktických informácií a evidentná prepojiteľnosť teórie s praxou, štýl práce v 

skupinách pripravil účastníkov na prácu v projektových tímoch. Kurz pripravil účastníkov na 

projektové riadenie projektov. 

E-goverment priniesol zástupcom MAS HL nové informácie, na ktorých je možné stavať 

efektívnejšiu prácu vo verejnej správe a samospráve. Vzdelávacie aktivity Finančná gramotnosť 

a Mäkké zručnosti a ich výsledky budú ďalej využívané vo vzdelávacom procese v regionálnom 

školstve , kde môžu účastníci pretaviť svoje vedomosti a preniesť ich na žiakov škôl. 
 

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 

alebo iné aktivity 

Informovanie na webovom sídle organizácie a v mieste konania aktivít  
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ECDL Prešov - 11.3.2019 do 02.5.2019       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ECDL Martin -  24.5.2019 do 01.7.2019 

ECDL B.Bystrica  - 7.10.2019 do 11.12.2019 

ECDL L. Mikuláš - od 17.8.2021 do 29.9.2021 (odovzdávanie 

certifikátov) 

Projektové riadenie -  24.1.2020 do 3.12.2020  


